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AUTEURS
Prof dr Harry Geerlings (1956) is hoogleraar Bestuurskunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Geerlings studeerde
sociale geografie en planologie aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam, alwaar hij ook in 1998 een doctorsgraad verwierf
in de economische wetenschappen Vanuit zijn hoogleraarschap IS hij eén van de z g havenhoogleraren verbonden aan
SmartPort 2 O, een samenwerking van de Erasmus University
Rotterdam, de Technische Universiteit Delft, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de werkgeversorganisatie Deltalinqs In zijn huidige werkzaamheden richt
hij zich in het bijzonder op het vraagstuk van de governance
van duurzame mobiliteit Verder is Geerlings geassocieerd lid
van de PhD-onderzoekschool TRAIL en geassocieerd lid van
de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur Naast zijn
onderwijswerkzaamheden heeft Geerlings een groot aantal
wetenschappelijke artikelen en zeven boeken op zijn naam
staan, die allen met elkaar gemeen hebben dat ze zich richten
op de onderzoeksthema's duurzaamheid, mobiliteit, ruimtelijke organisatie en (de laatste jaren) transitiemanagement
Geerlings woonde van 1962 tot 1979 aan de Arij Koplaan te
Vlaardingen (letterlijk onder de rook van de ENCK) en was
ten tijde van het scholierenprotest leerling op scholengemeenschap Westland-Zuid

secentrum Praktijkgericht Onderzoek van de Hogeschool Rotterdam Sinds 2011 is Witte als lector met de leeropdracht/
leerstoel 'Maatschappelijke Zorg' verbonden aan het kenniscentrum Talentontwikkeling (Hogeschool Rotterdam) Als
historisch geïnteresseerde oud-Vlaardinger publiceerde hij
eerder voor de Historische Vereniging Vlaardingen een tweetal artikelen 'Lastige Vlaardingers Ontzuiling en gezagscrisis' (Jaarboek 1995), 'Vorming en functioneren van colleges
van BeWin Vlaardingen, 1946-1998'{iaarhoek 2000) en het
boek Bomengwei of huizenbouw 50 jaar bestuurlijk geploeter
rond de Broekpolder
Dr Perry Moree (Vlaardingen, 1960) is maritiem historicus,
gespecialiseerd in de geschiedenis van de Verenigde OostIndische Compagnie Hij is werkzaam in Middelburg als algemeen directeur van ZB | Planbureau en Bibliotheek van
Zeeland Een van zijn hobby's is filmgeschiedenis Als tiener
bezocht hij vele filmvoorstellingen in het Vlaardingse Luxor
Theater

Dr GT (Toby) Witte (1955) studeerde aan de Rijksuniversiteit van Leiden contemporaine geschiedenis, sociologie en politicologie Hij promoveerde in 1990 Witte publiceerde diverse boeken en artikelen over regionaal (lokaal) beleid, bestuur
en binnengemeentelijke decentralisatie en over grootstedelijke vraagstukken als sturing van de welzijnssector, jongeren
en geweld, participatie, sociaal investeren, moslimjongeren,
voortijdig schoolverlaten, jonge moeders en professionalisering van zorg en welzijn Witte was o a jongerenwerker,
ambtenaar sociale huisvesting, adjunct-directeur/conrector
van een scholengemeenschap en hoofddocent politicologie
Van 2001 tot en met 2010 was hij onderwijsmanager van de
masteropleiding Stadspedagogiek en hoofd van het Experti-
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VOORWOORD
De oudere Vlaardingers zijn wel wat gewend als het om luchtverontreiniging gaat Van "de overkant" kwam in de jaren
zestig en zeventig menig vuiltje over onze stad, als de wind
maar even ongunstig was Maar toen op 5 november 1963 op
het terrein van ENCK-Delta Chemie een forse brand uitbrak
in een loods met kunstmeststoffen, fronste men toch wel de
wenkbrauwen De gemoederen hepen hoog op toen woonwijken ontruimd dreigden te worden vanwege de giftige rook
Toen evenwel een oostenwind de stad voor een ramp behoedde, gingen de meeste Vlaardingers gewoon weer over tot de
orde van de dag
Die brand had echter een politiek staartje, zoals u kunt lezen
in de kroniek van 1964, samengesteld door Anneke MaatGrijsen Een lid van de Tweede Kamer stelde vragen aan de
minister over het beleid in hinderwetzaken zoals het in Vlaardmgen werd uitgevoerd Hetzelfde kamerlid vroeg zich eveneens af of Vlaardmgen te snel op de industrialisatie was afgekoerst Het waren roerige jaren van milieuvervuiling waar
misschien wel te weinig tegen werd geprotesteerd Harry
Geerlings en Toby Witte laten in het eerste artikel van het
Historisch Jaarboek Vlaardmgen op boeiende en interessante
wijze zien hoe Vlaardingers de milieuproblematiek beleefden
en hoe scholieren en anderen in actie kwamen
In tegenstelling tot de wat gelaten houding omtrent de luchtverontreiniging, was een flink aantal Vlaardingers fel gekant
tegen de komst van een bioscoop Tot halverwege de twintigste eeuw werd bioscoopbezoek door velen beschouwd als
lichtzinnig en onzedelijk vermaak Ondanks de tegenwerpingen en het gemor, opende het Luxor Theater in 1928 zijn
deuren Perry Moree -zelf een hartstochtelijk filmliefhebberschrijft in het tweede artikel over de opkomst en ondergang
van deze Vlaardingse bioscoop
Zoals gewoonlijk passeert in dit jaarboek ook de meer recente
geschiedenis John Ditiecher stelde de kroniek van het jaar
2014 samen

Achterin het jaarboek vmdt u de jaarverslagen van verenigingen en instellingen die de Vlaardingse geschiedenis een warm
hart toedragen
Het bestuur dankt de redactie van het jaarboek voor haar
inzet en betrokkenheid Eveneens zijn we de sponsoren erkentelijk voor hun financiële bijdragen waardoor er voor de
negenendertigste keer een Historisch Jaarboek Vlaardmgen
kan verschijnen We zijn er trots op en wensen u veel leesgenoegen toe
Wout den Breems, voorzitter
november 2015

Harry Geerlin^s
Toby Witte
% 1 '•.
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Inleiding
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd Vlaardingen,
net als andere steden in Nederland, geconfronteerd met de
noodzaak tot wederopbouw. De Duitse bezetting had tijdens
de oorlogsjaren veel schade berokkend aan de Nederlandse
economie en infrastructuur. Complete haveninstallaties waren vernietigd en fabrieken waren onttakeld ten behoeve
van de Duitse oorlogseconomie. De bevrijding betekende
eerst en vooral een zo snel mogelijk herstel, met waar mogelijk vernieuwing en uitbreiding van de bedrijvigheid en
de Rotterdamse havens. Daar kwam bij dat de herinnering
aan de jaren '30 reden was om nieuwe wegen in te slaan; de
wederopbouw mocht geen terugkeer naar het verleden zijn.
'Actieve industriepolitiek' was het toverwoord van de toenmalige regering, die dit streven aanmoedigde via zogeheten
industrialisatienota's} Immers, door versneld te industrialiseren konden de werkloosheid, de aanzienlijke oorlogsschade
en het verlies van Nederlands-Indie, worden gecompenseerd.
Vanaf 1948 overspoelde de industrialisatie Nederland, en
meer in het bijzonder het Rijnmondgebied, als een vloedgolf.
Tussen 1948 en 1962 verdubbelde daardoor de industriële
productie, waarbij de grootste groei plaatsvond in de (petro)
chemische industrie en de tankopslag.

opzicht nog de oude vissersstad gebleven. De tijd leek rijp
voor een radicale verandering. Shell en Caltex aan de andere zijde van de Nieuwe Waterweg hadden hun raffinaderijen
vanaf 1947 fors uitgebreid en de toekomst beloofde met de
verdere havenuitbreidingsplannen in het Botlekgebied veel
goeds. Dit betekende meer werkgelegenheid en een grotere
vraag naar woningen voor huisvesting van werknemers. Wat
het gemeentebestuur van Vlaardingen betrof, was er de komende decennia genoeg ruimte voor woningbouw en industrie. Vlaardingen had zelfs de ambitie om, na 'grote broer'
Rotterdam, de tweede stad aan de Nieuwe Waterweg te worden met naar verwachting zo'n 100.000 tot zelfs 140.000
inwoners. In 1947 stelde het Vlaardingse stadsbestuur zich
officieel ten doel binnen afzienbare tijd een fors aantal huizen te bouwen, de verouderde binnenstad volledig te saneren en tevens zijn gemeentegrenzen verder open te stellen
voor de vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande
bedrijven.^ Dit streven was op een iets bescheidener schaal
al ingezet vanaf 1900. Onder meer door grondverkoop was
in de eerste helft van de twintigste eeuw het aantal bedrijfsvestigingen in Vlaardingen gestegen: Sunlight zeepfabrieken
(1913), Havenbedrijf Vlaardingen-Oost (1920), kunstmestfabriek ENCK (1921), tankopslag Nieuwe Matex (1930), en nog
enkele andere bedrijven.^

Ook Vlaardingen wilde graag deel uitmaken van deze ontwikkeling. De stad liep nog altijd, industrieel gezien, achter
ten opzichte van andere steden. Vlaardingen was in menig

Vlaardingen letterlijk onder de rook van de industrie
(Foto G Kalkman, collectie HVV)
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geplaatst We gebruiken om verwarring te voorkomen voor de
kunstmestfabnek consequent de naam ENCK, hoewel het bedrijf onder wisselende bedrijfsnamen - ENCK, Delta Chemie,
Windmill, HydroAgri, Yara en in de volksmond als "de Super'
aangeduid - opereerde

Tegenkrachten waren er niet of nauwelijks In politiek opzicht
verkeerde Vlaardmgen aanvankelijk in kalm vaarwater of beter gezegd gunstig tij De samenstelling van - en de sfeer
in - de gemeenteraad bleef vanaf 1946 tot circa 1965 stabiel
en het college van B&W bestond uit een bijna vaste combinatie van twee PvdA-wethouders aangevuld met een CHU- en
een ARP-wethouder'' De verwevenheid tussen het lokale bestuur en het bedrijfsleven was - op het gevaar van belangenverstrengeling af - in die jaren vnj hecht De bouw van het
(toenmalige) Kolpabad, het Deltahotel, de Stadsgehoorzaal en
de aanleg van diverse sportvelden en -parken werden mede
mogelijk gemaakt door (co)financiering van het bedrijfsleven
Zo werd er direct geprofiteerd van de opkomende industrie

Ontluikend milieubesef
Wonend in een stad waar visserij (haringvangst) en scheepsbouw ooit belangrijke middelen van bestaan waren, waren
stank en geluidshinder de Vlaardingers met vreemd Dat was
al ver voor de Tweede Wereldoorlog het geval Maar zolang
er geen directe en waarneembare bedreigingen of gevaar
voor de volksgezondheid aanwezig waren, vormde deze overlast gewoon onderdeel van het dagelijkse leven De politieke
reflex van het Vlaardingse stadsbestuur op de toenemende
stankhinder en overlast kenmerkte zich in eerste instantie
door een zekere passiviteit en terughoudendheid, want het
stonk dan wel, maar de Vlaardingse lucht zou niet ongezond
zijn En zolang er geen gevaar was voor de volksgezondheid,
was er geen reden tot ingrijpen De politieke en beleidsverantwoordelijkheid voor wat nu milieuproblematiek wordt genoemd, toen geduid met de term "milieuhygiëne', viel tot in
de jaren zestig doorgaans onder de ambtelijke afdeling 'openbare volksgezondheid' Het ontbrak niet alleen in Vlaardmgen
aan inzicht in de ernst en omvang van milieuverontreiniging,
maar in heel Nederland Dat begon pas te veranderen in de
loop van de jaren zestig door een aantal industriële incidenten, bijvoorbeeld een ontploffing op het BPM-terrein te Pernis
in april 1958, waarbij een dode en enkele ernstige gewonden
te betreuren vielen

Vanuit de bevolking was tot ongeveer 1960 in het algemeen
geen sprake van een kritische opstelling ten opzichte van het
beleid van het stadsbestuur Die politieke en burgerlijke passiviteit begon echter in de loop van de jaren zestig te kantelen
naar een zekere opstandigheid en mondde in de jaren zeventig
zelfs uit in (politieke) polarisatie Milieuvervuiling, met name
de als uitermate hinderlijk ondervonden luchtverontreiniging
- een uitvloeisel van de zich sterk expanderende industriële
activiteiten in het Rijnmondgebied - vormde de belangrijkste
steen des aanstoots en was aanleiding tot soms massaal protest, zelfs in die mate dat Vlaardmgen landelijk gezien een
vroege voorloper werd van het opkomende milieuactivisme
in Nederland
Wij richten ons op het ontstaan van het naoorlogse milieubewustzijn dat IS ontstaan in de tweede helft van de jaren
vijftig In die periode ondervond Vlaardmgen veel hinder
van stank, smog, risico's van giftige dampen en mogelijk
ontploffingsgevaar Kunstmestfabnek ENCK was destijds in
de ogen van veel Vlaardingers een van de grootste boosdoeners Wij eindigen de beschrijving rond 1973-1974, omdat
in die periode de luchtverontreiniging duidelijk was afgenomen Belangrijke redenen daarvoor waren de strengere milieuwetgeving, de maatregelen die waren afgedwongen door
een grote actiebereidheid onder burgers en met in de laatste
plaatst de inspanningen van de bedrijven die resultaat opleverden De luchtverontreiniging raakte enigszins op de achtergrond en maakte plaats voor 'nieuwe' milieuvraagstukken
zoals water- en bodemverontreiniging De zwaar vervuilde
bodem van de Broekpolder, bestemd voor huizenbouw, zou
Vlaardmgen stevig m zijn greep krijgen Veelzeggend voor
deze verschuiving c q verbreding van de milieuproblematiek
IS dat de in Vlaardmgen in 1963 ontstane Vereniging tegen
Luchtverontreiniging (VtL) zich vanaf 1971 Vereniging tegen
Milieubederf (VtM) noemde In het navolgende schetsen wij
op basis van literatuur, archiefmateriaal (o a kranten) en interviews met enkele nauw betrokkenen uit die tijd het wel en
wee van de strijd tegen luchtverontreiniging De interviews
zijn in de vorm van portretjes als "terugbhk anno 2015' op de
jaren zestig en zeventig in aparte kaders in de lopende tekst

Hoewel goed voor de werkgelegenheid, steeg met die industriële uitbreidingen ook de hinder die de bewoners ondervonden Regelmatig was sprake van een soort mist (smog), stank
en neerslag van witte deeltjes Begin 1959 werd daarom een
Stuurgroep Nieuwe Waterweg in het leven geroepen die het
probleem van luchtverontreiniging en hinder nader zou gaan
bestuderen Het inzicht dat er een wet op de luchtverontreiniging zou moeten komen begon te groeien, vooral bij de wat
jongere, hoger opgeleide en politiek actieve generatie bewoners in Vlaardmgen Zoals vaker gebeurt in dit soort situaties, werd ook dit nieuwe inzicht versneld door onvoorziene
omstandigheden en incidenten In 1959 klaagden diverse
kwekers dat de dampen die enkele fabrieken in Pernis en
Vlaardmgen voortbrachten schadelijk waren voor hun gewassen Eerder had de uitstoot al aanleiding gegeven tot ernstige
klachten Zo berichtten Het Parool en de Rotterdammer in
september en oktober van dat jaar dat '"welvarende koeien
in de wei in enkele maanden tijd vel over been waren" en
"sterven als scharminkels" ^ De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat de veroorzakers van de overlast aanvankelijk met geheel
onwillig reageerden op het ontstane misnoegen De olieraffinaderijen Shell en Caltex en andere industrieën gaven te kennen op termijn bereid te zijn hun installaties aan te passen en
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een belangrijke steen des aanstoots geworden. De Eerste
Nederlandse Coöperatieve Kunstmestfabriek (ENCK) was
opgericht in 1917 na samengaan van een Zeeuwse coöperatie, die de bedoeling had een kunstmestfabriek te bouwen
in Vlissingen, en een Noord-Nederlandse coöperatie met een
plan voor een tweede vestiging in Delfzijl. Er werd uiteindelijk gekozen voor een vestigingslocatie aan de binnenbocht
van de Nieuwe Waterweg in het toen nog bijna onbewoonde
buitengebied van Vlaardingen zodat vrijwel ongestoord superfosfaat en mengmesten konden worden geproduceerd. De
keuze voor Vlaardingen was op zichzelf goed verklaarbaar:
kunstmestproductie was een cyclisch proces dat vooral in de
winter plaatsvond en dan waren de vissersmannen niet op
zee. Deze mannen kenden een uitstekend arbeidsethos en de
gunstige ligging aan diep vaarwater was natuurlijk ook een
belangrijke vestigingsfactor (zie ook portret Kolmeijer en
Rentmeester). Na afloop van de TWeede Wereldoorlog braken
voor de kunstmestindustrie gouden tijden aan. De vraag naar
kunstmest steeg door de sterk groeiende wereldbevolking en
(daarmee samenhangend) door een grotere behoefte aan landbouwproducten. De ENCK was verzekerd van afzet en was
tot 1965 een zeer florerend bedrijf dat exporteerde naar meer
dan 45 landen wereldwijd. Daarna namen door concurrentie
en overcapaciteit de vraag en winstgevendheid even af, maar
deze stegen weer enigszins vanaf beginjaren 70 door een verhoogde behoefte aan kunstmest in de agrarische sector om
de wereldvoedselproductie op peil te brengen. De bestaande
bedrijven vervingen hun verouderde productieapparaat. Om
voldoende rendement te behalen ging dit gepaard met schaalvergroting en rationalisatie. Rond 1960 telde de Vlaardingse
kunstmestfabriek zo'n 1.400 werknemers, in 1970 was dit
aantal door onder andere een herziene en moderne productiewijze gedaald naar 890 werknemers.^

nieuwe technieken te willen ontwikkelen waarmee de bezwaren tot een minimum zouden worden gereduceerd. Ook het
doorgaans terughoudende gemeentebestuur van Vlaardingen
was genegen een duit in het zakje te doen en nam in 1960
een zogeheten ambtelijke "gasverkenner' in dienst, in de
persoon van - de latere wethouder - Floor Quast, die in samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam en het
Koninklijke Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) de
taak kreeg de bijzondere meteorologische gesteldheid - in gewoon Nederlands: de verspreiding van luchtverontreiniging
- in kaart te brengen. Daarmee waren de klachten over lawaai
en stank zeker niet meteen de wereld uitgeholpen, want in
1960 en daaropvolgende jaren kreeg Vlaardingen met enige
regelmaat te maken met verschijnselen die aan zonsverduistering deden denken. De bezwaren en klachten zouden dan
ook eerder toe- dan afnemen.
ENCK

Binnen de gemeentegrenzen van Vlaardingen waren de
toenemende activiteiten van de kunstmestfabriek ENCK
Huizen en kantoor bij de ENCK
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

Aanvankelijk was de houding van het gemeentebestuur van
Vlaardingen ten aanzien van de kunstmestfabriek zonder
meer positief te noemen. De ENCK werd beschouwd als het
symbool en de motor van de economische vooruitgang. Om
aan de groeiende vraag te voldoen waren verhoging van productie en uitbreiding van de fabriek noodzakelijk, waarmee
grote investeringen waren gemoeid. De bouw van nieuwe
fabrieksinstallaties en een hogere schoorsteen moesten bijdragen aan de productieverhoging en tevens aan het oplossen
van het probleem van de luchtverontreiniging. Er was een belangrijke reden om de uitstoot van emissies terug te brengen,
want reeds in de jaren vijftig hadden boerenbedrijven in de
nabije omgeving van de ENCK geklaagd over fluorsporen in
weilanden en op gewassen. Deze kwestie kon toen nog worden opgelost met het uitkeren van schadevergoedingen. In
een kranteninterview in 1960 benadrukte de directeur van de
ENCK, ir. W.A. den Bakker, het streven naar schonere productie. Wijzend op de schoorsteen buiten, zei hij: "Kijk, de Super
- doelend op de oude zwavelzuurfabriek - stinkt weer! Kijk
eens wat een gele rook er deze kant opkomt. Het gele pluimpje
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van de Vlaardingse bevolking begonnen hun ongenoegen te
uiten. Door de oprukkende stadsuitbreiding - de bouw van de
Westwijk en Zuidbuurt - kwamen bewoners letterlijk onder de
'rook' te liggen van de ooit zo geïsoleerd gelegen kunstmestfabriek. Daar had het stadsbestuur bij vroegere besluiten over
stadsuitbreiding niet echt rekening meegehouden.

is afkomstig van salpeterzuurgassen die bij directe inademing
gevaarlijk zijn. Wie naar boven klimt en z'n neus in de damp
steekt, komt niet meer naar beneden. Straks zullen we dat
niet meer tegen elkaar kunnen zeggen De gele rook gaat in
september verdwijnen".' Medio 1961 leek het zover te zijn: de
minister van Landbouw & Visserij, mr. V.G.M. Marijnen, opende trots de nieuwe uitbreiding met een mengmestfabriek. De
kunstmestproductie was inmiddels toegenomen van 320.000
ton in 1960 naar 440.000 ton in 1961. Uiteraard goed voor de
omzet en werkgelegenheid maar niet zonder risico's zou snel
blijken, want eind 1961 brak door een lekkend vat salpeterzuur een brandje uit. Het voorval kon nog worden geschaard
onder het kopje "bedrijfsongelukje'. Niettemin baarde de opslag van kunstmest, chemicaliën en de uitstoot van dampen
van het bedrijf menigeen zorgen. Het waren inmiddels niet
alleen meer de boeren die hun beklag deden, maar ook delen

Het kantelpunt
In 1963 prijkte in de gemeenteraad van Vlaardingen het onderwerp "luchtverontreiniging' prominent op de politieke
agenda. In de gemeenteraad maakte vooral PvdA'er Henk
Krabben, tot ergernis van het college van B&W, bezwaar
tegen het feit dat de ENCK niet beschikte over een geldige
De Vlaardingse Westwijk met de ENCK op de achtergrond rond 1970
(Uit Rotterdams Nieuwsblad)

De Westwijk van Vlaardingen op 18 september 1970, met op de achtergrond ENCK (Windmill)en uHerst
links het sportveld waarop op 12 oktober 1970 de scholieren van de Prof. Casimir Scholengemeenschap
nun sportlessen volgden. Foto Henk Speksnijder, Rotterdams Nieuwsblad.
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hinderwetvergunning en hij stelde voor dat er voorlopig ook
geen vergunning zou worden afgegeven aan bedrijven die
overlast veroorzaakten Ook bewoners maakten zich zorgen
en startten een handtekeningenactie Vlaardingen mocht niet
ontaarden in een tweede Ruhrgebied Als woordvoerder van
deze ongeruste burgers fungeerde mr H Versloot, toenmalige directeur van het arbeidsbureau (GAK), die aankondigde
de handtekeningen aan te bieden aan het gemeentebestuur
en "een oproep te laten uitgaan in andere gemeenten om te
komen tot een vereniging die zich ten doel stelt bij de overheden krachtig te protesteren tegen vervuiling van de lucht"
Met deze oproep werd de kiem gelegd voor de oprichting van
de Vereniging tegen Luchtverontreiniging In oktober 1963
overhandigde Versloot samen met een achttal andere organisatoren van de actie aan burgemeester mr Jan Heusdens een
pakket met 2 500 handtekeningen De ontvangst was "zuur
en zonder thee of koffie" (quote Versloot, tw) Tijdens een in
diezelfde maand gehouden openbare hoorzitting van de gemeente uitten bewoners hun bezwaren tegen het afgeven van
een hinderwetvergunning aan de ENCK De dagelijkse bestuurders waren allesbehalve gewend aan kritiek en protest
vanuit de lokale samenleving en wisten er niet goed raad mee
Zowel de burgemeester als wethouder Teun de Bruijn raakten geïrriteerd van zoveel weerwerk Begin november 1963
werd in De Harmonie te Vlaardingen de 'Vereniging tegen
Luchtverontreiniging' (VtL) officieel opgericht en er meldden
zich 350 leden De leden van de VtL waren vooral inhoudelijk
gedreven vanuit een besef dat luchtverontreiniging schadelijk
kon zijn voor de volksgezondheid ^ Begin jaren zestig deed de
GGD Rotterdam uitgebreid onderzoek naar de luchtkwaliteit
in het Rijnmondgebied en in 1966 promoveerde K Biersteker
op een onderzoek naar "verontreinigde lucht' ^ Het besef dat
luchtverontreiniging schadelijk kon zijn voor de volksgezondheid was ook duidelijk aanwezig bij het bedrijfsleven en de politiek Veel beleidsmaatregelen die werden voorgesteld mochten op basis van vrijwilligheid worden geïmplementeerd, met
als achtergrond een verdere groei van de productie veilig te
stellen Door de aanwezige expertise onder de leden en de
goed onderbouwde kritiek ontwikkelde de VtL zich tot een
'gevreesde' gesprekspartner voor het lokale bestuur Naast de
inhoudelijke expertise richtte VtL zich op juridische procedures zonder daarbij uit te willen groeien tot een actiegroep

roerige en spannende situatie Niet alleen ontstond er enig
politiek gekrakeel over de vraag welke politieke partijen wel
of niet deel mochten uitmaken van het verenigingsbestuur,
maar vooral omdat ruim een week voor de oprichting van deze
milieuvereniging precies dat gebeurde, waar menigeen voor
had gevreesd
Op 5 november 1963, om 05 50 uur, kwam er een melding van
de portier van de ENCK bij de politie van Vlaardingen binnen
dat er een "brandje" was uitgebroken in een opslagloods met
kunstmeststoffen Al snel bleek dat het geen gewone brand
betrof, want hij werd steeds heftiger en de vrijkomende gassen bleken zeer gevaarlijk te zijn De brand veroorzaakte een
giftige oranjekleurige nevel van chloor en nitreuze dampen,
deels hangend boven de Zuidbuurt in Vlaardingen, waardoor
op sommige plaatsen het zicht beperkt was tot minder dan 50
meter Boeren in de directe omgeving van de kunstmestfabriek moesten hun boerderij verlaten en hepen met natte doeken voor de mond De situatie was dermate bedreigend dat onder leiding van burgemeester Heusdens een plan voor eventuele tijdelijke ontruiming van 7 000 tot 8 000 woningen werd
voorbereid Zover kwam het niet Bewoners kregen voorlopig
het advies ramen en deuren te sluiten Brandweerkorpsen uit
Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen moesten er aan te pas
komen om de brand te blussen, wat klaarblijkelijk niet zonder gezondheidsrisico was De Nieuwe Vlaardmgsche Courant
wist quasi geruststellend te melden "De brandweermannen
drinken zoveel mogelijk melk ( ) om vergiftiging tegen te
gaan" Zelfs het leger werd voor bijstand benaderd om in geval van nood de bevolking bij evacuatie de helpende hand te
bieden Tot ver in de omtrek van de brandhaard bleken bewoners last te hebben van de gifwolk en er is zelfs serieus
gesproken over een evacuatie van Den Haag Het was een geluk bij een ongeluk dat die dag sprake was van een zuidoostenwind waardoor de levensbedreigende rookwolk niet alleen
aan Vlaardingen voorbijging, maar ook Den Haag niet werd
getroffen Alleen in Maasland zag een aantal bewoners zich
genoopt hun woningen tijdelijk te verlaten Deze bijna-ramp
maakte een diepe indruk en werd door de media - kranten en
radio - op 5 en 6 november 1963 breed uitgemeten De radio
deed ter plekke verslag Door de aandacht in de media kreeg
het bijna fatale incident bij de ENCK een nationale exposure
De NRC kopte "Giftig gas bedreigt deel van Holland ( ) heel
Nederland leeft mee" De Volkskrant sprak van een "rampsfeer" in het gehele land De Telegraaf hennnerde eraan dat
TNO al eerder had geconcludeerd dat de grens van het toelaatbare was bereikt en schreef "Nitreuze dampen zijn zeer
giftig (Ze zijn) in de Eerste Wereldoorlog ook als gifgassen ingezet " De commentatoren in vrijwel alle dag- en weekbladen
pleitten voor strenge wet- en regelgeving Uiteraard leidde
het incident ook tot vragen in de Tweede Kamer in Den Haag
en kwam een nj van bestuurders persoonlijk polshoogte nemen in Vlaardingen Het was niet zomaar iets, zoveel was duidelijk minister-president mr V G M Marijnen, minister van

De aanpak van de VtL zou vooral een technisch en juridisch
karakter krijgen, gericht op bestrijding en het voorkomen
van concrete calamiteiten en gefocust op het overtuigen van
overheid en bedrijfsleven Enkele leden van VtL waren werkzaam bij het Unilever laboratorium en hoogopgeleid en daardoor bekend met de mogelijkheid om juridische procedures te
starten Mede-initiatiefnemer mr H Versloot werd de eerste
voorzitter van de VtL Hij bleek vooralsnog optimistisch te
zijn en benadrukte de noodzaak tot redelijkheid en compromisbereidheid van de betrokken partijen Echter, Versloot
verkeerde bij de oprichting van de VtL meteen in een uiterst
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Brand DIJ de hlMCK in 19DJ
(Foto Foto Ronde, collectie Stadsarchief Vlaardingen)

op het gemeentebestuur verhoogd omdat bedrijven dreigden
fabrieken te sluiten waardoor de werkgelegenheid in het geding zou komen.'"

Brand bij de ENCK in 1963
(Foto Anefo, collectie Stadsarchief Vlaardingen)

Binnenlandse Zaken E.H. Toxopeus en de Commissaris van
de Koningin van de provincie Zuid-Holland mr. J. Klaasesz
bezochten allen de plek des onheils en kwamen de schade opnemen.

De gemeenteraad was vol lof over het kordate optreden van
het gemeentebestuur en in het bijzonder van burgemeester
Heusdens. De plaatsvervangend minister-president mr. B.W.
Biesheuvel bleek ook weinig te voelen voor beperkende milieumaatregelen. Belangrijker dan het milieu was de zorg of
de kunstmestproductie en -voorziening door de gevolgen van
de brand niet in het geding kwam, zo valt op te maken uit
vragen die in de Tweede Kamer werden gesteld. Biesheuvel
stelde de Tweede Kamerleden gerust. Weliswaar was er 5.000
ton kunstmest verbrand maar de productie en aflevering waren weer binnen 24 uur gelukkig normaal. Zo werd de brand
bij de ENCK afgedaan als een ongelukkige samenloop van om-

Twee belevingswerelden
De brand bij de ENCK fungeerde onbedoeld als katalysator
van het milieubewustzijn en luidde, achteraf gezien, een tijdperk in van stevig milieuactivisme en -protest in Vlaardingen.
Echter, de stadsbestuurders van Vlaardingen leken in het belang van de economie en werkgelegenheid over te gaan tot de
orde van de dag. Het gemeentebestuur was niet gewend met
maatschappelijk protest om te gaan. Bovendien werd de druk
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standigheden en er werd zeker geen verband gelegd met de
groeiende ongerustheid over de problematiek van luchtverontreiniging Burgemeester Heusdens had er daarom - amper een week na het incident - geen enkele moeite mee het
nieuwe hoofdkantoor van de ENCK trots te mogen openen
Dit alles wekte bij de kritische buitenwacht de indruk dat de
kunstmestfabriek op oude voet kon doorgaan Niets was minder waar Voor de directie van de ENCK was de brand wel degelijk aanleiding na te gaan denken welke maatregelen konden worden getroffen om de kans op herhaling te voorkomen
Tot dan toe had de vooral op commercie gerichte kunstmestfabriek weinig technici in dienst Dat begon langzaam te veranderen Het in feite verouderde bedrijf begon prioriteit te geven aan schonere productie door kwalitatief hoogwaardige en
ervaren medewerkers aan te trekken Een aantal maatregelen
ter ontlasting van het milieu kon zonder al te hoge kosten op
korte termijn worden geïmplementeerd, omdat duidelijk was
hoe dit moest gebeuren (denk aan het installeren van filters)
Andere procesingrepen vroegen gewoonweg meer tijd, omdat
de kennis en methoden nog niet of nog onvoldoende waren
ontwikkeld In sommige gevallen moesten de kennis en instrumenten bij derden worden aangekocht Daarna volgde in
het productieproces ook altijd nog een testfase "
Niet voor iedereen was daarmee de kous af De argwaan onder de Vlaardingse bevolking was groeiend en iedere vervolgactie van de ENCK werd met argusogen bekeken Begin
december 1963 vroeg de ENCK een hinderwetvergunning
aan voor het bouwen van een nieuwe dampafvoerinstallatie
met de bedoeling een lagere grondconcentratie en een betere
druppelafscheiding te verkrijgen Vooral de VtL was tegen, zo
werd duidelijk tijdens een in diezelfde maand gehouden openbare hinderwetzitting Het gemeenteraadslid mevrouw L van
Duijn-Spruijt (PvdA) wees het college van B&W er ook nog
fijntjes op dat voor de bouw van de afgebrande loods nooit een
vergunning was aangevraagd B&W reageerden knorrig op
deze kritiek, de kunstmestfabriek trof, aldus het college, geen
blaam omdat de loods niet onder werking van de Hinderwet
viel Het verlenen van een vergunning was dus niet noodzakelijk geweest Het antwoord van het stadsbestuur wekte
alom verbazing, omdat de situatie wezenlijk was veranderd
grote delen van de bevolking waren zeer bezorgd geraakt na
de brand In de loop van 1964 zouden de tegenstanders op
het hoogste niveau gelijk krijgen de VtL toonde aan dat een
hinderwetvergunning wel degelijk was vereist Overigens
moet niet worden gedacht dat in die periode sprake was van
een zwaar opgetuigd bevoegd gezag zoals we dat nu kennen,
de enige organisatie die zich met vergunningverlening bezig hield was de Arbeidsinspectie, via het Stoomwezen De
VtL ontpopte zich al snel als juridisch criticaster en belangenbehartiger tegen luchtverontreiniging en werd voor het
gemeentebestuur een horzel in de pels In april 1964 richtte
de milieuvereniging zich met een verzoekschrift tot de ministerraad, waarin werd aangedrongen op snelle maatrege-

len tegen de luchtverontreiniging en maakte zij duidelijk dat
de gemeente Vlaardingen inzake de ENCK juridisch dubieus
handelde Er was letterlijk sprake van twee verschillende belevingswerelden pro en contra de ENCK De directie van de
kunstmestfabriek weigerde rechtstreeks te communiceren
met de VtL maar was daarentegen wel voortdurend in overleg
met de gemeente Vlaardingen De ENCK zou zich via beroepsprocedures bij de rechter blijven verweren tegen beperkende
productiemaatregelen en strengere eisen voor de opslag van
kunstmeststoffen
De bijna-ramp in 1963 had tot gevolg dat op termijn regels
strikter zouden worden nageleefd en dat milieubelastende
bedrijven m het Rijnmondgebied maatregelen begonnen te
treffen om de ergste overlast tegen te gaan Het was nadrukkelijk niet alleen de ENCK die tot het nemen van maatregelen overging Ook Shell investeerde in 1964 zo'n 11 miljoen
gulden in een schoorsteen voor een betere afvoer van emissies en in 1966 kondigde de Gulfraffmaderij aan een aantal
installaties vanwege de luchtverontreiniging uit productie te
zullen nemen Ook drong terdege het besef door dat luchtverontreiniging nadelige effecten had op de volksgezondheid
Zo werd eind 1965 een onderzoek ingesteld naar het voorkomen van aandoeningen van de ademhalingsorganen (CARA)
bij ongeveer 200 ingezetenen van Vlaardingen Tevens werd
besloten een regionale meld- en regelkamer (Openbaar
Lichaam Rijnmond) in het leven te roepen De oprichting
daarvan was nauw verbonden met de regionale industriepolitiek voor de Rijnmondregio, waarin plannen werden voorbereid voor de vestiging van hoogovens (zie portret Boender) In
de Broekpolder kwam in dit verband een meteomast van het
KNMI om de invloed van luchtverontreiniging op de atmosfeer na te gaan Daarmee was uiteraard het probleem nog met
opgelost Klachten over bedwelmende stank of fabneksmist
bleven aanhouden
We wonen nu eenmaal niet in Wassenaar
De lokale en regionale kranten stonden in 1967 en 1968 bol
van berichten over luchtverontreiniging Was het niet bij de
Shell of de ENCK, dan was het wel bij Albatros, een ander
bedrijf in de nabijheid van Vlaardingen Buitenschoolse- en
sportactiviteiten ondervonden hinder en dat droeg bij aan
het ontstaan van een negatief beeld over de leefbaarheid in
Vlaardingen De kranten deden bijvoorbeeld verslag van het
feit dat nylonkousen van meisjes door de slechte luchtkwaliteit
werden aangetast Het gemeentebestuur was niet gelukkig
met dit toenemende negatieve imago, want daardoor werden
de grootse (groei)ambities van Vlaardingen mogelijkerwijs
gedwarsboomd Burgemeester Heusdens was klaarblijkelijk
het (in zijn ogen) ongenuanceerde geklaag zat en verzuchtte
openlijk dat "we nu eenmaal niet in Wassenaar wonen" '^ Ook
al was dit zo, het nam niet weg dat Vlaardingen continu werd
getroffen door stank en het bewustzijn groeide dat het wonen
in de voormalige haringstad niet zonder risico's was De rela-
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dat bluseenheden van de plaatselijke brandweerkorpsen uitrukten om aan de poort van het bedrijf waar alarm was geslagen, te horen te krijgen dat men het zelf wel zou klaren
Geen bijster geruststellende mededeling voor wie van mening
is dat rampen alleen met groot materieel kunnen worden bestreden"

tiverende opmerking van de burgemeester, in combinatie met
de continu voortgaande uitbreiding van de chemische industrie, nam met bepaald de breed gedragen zorgen weg onder
de bewoners

De urgentie om maatregelen te treffen tegen luchtverontreiniging en risico's drong eens te meer door bij het bedrijfsleven
en de overheid Medio 1968 het de Kamer van Koophandel
weten, zonder namen te noemen, dat een dertigtal bedrijven
in het Waterweggebied bereid was de vuile lucht die zij veroorzaakten serieus te bestrijden Op het terrein van milieuwetgeving en -hygiene viel eveneens enige beweging waar
te nemen Een wetsontwerp Luchtverontreiniging was in
de maak, waarin de provincies een belangrijke uitvoerende,
controlerende en toezichthoudende rol kregen toebedeeld
Aangezien milieuoverlast steeds vaker een gemeentegrensoverstijgend karakter had, was het logisch de hinderwetbevoegdheid te verschuiven van de gemeenten naar de provincies en later naar het Openbaar Lichaam Rijnmond Het wetsontwerp, dat in 1965 als wet werd aangenomen, ging uit van
het principe dat de kosten gedekt zouden moeten worden door
milieuheffingen op basis van het "de vuiler betaalt'-principe
In het Rijnmondgebied werd een apart meetnetwerk, in de
volksmond 'snuffelpalen' genoemd, aangelegd om de mate

Het was op 20 januari 1968 dat een deel van Vlaardingen
beefde door een enorme explosie Ruiten van woningen sneuvelden door een gigantische klap Een ontploffing en een fikse
brand bij de Shell-raffinaderij in Pernis, aan de overzijde van
de Nieuwe Waterweg, was de oorzaak Erger nog, door het
incident waren twee doden te betreuren, onder wie een stadsgenoot, en 65 gewonden De schade bedroeg naar schatting
150 miljoen gulden Volgens Shell waren er geen schadelijke
stoffen vrijgekomen Niettemin bleek het optreden van Shell
allesbehalve de schoonheidsprijs te verdienen Ten eerste had
Shell verzuimd de ontploffing onmiddellijk te melden aan het
provinciebestuur van Zuid-Holland De Commissaris van de
Koningin, mr J Klaasesz, was zeer verontwaardigd "Wij
hadden direct gewaarschuwd moeten worden, ook al was er
geen gevaar voor luchtverontreiniging door giftige gassen"
Ten tweede was de coördinatie van de hulpverlening allesbehalve optimaal Het Vrije Volk schreef op 25 januari in een
redactioneel commentaar "Herhaaldelijk is het voorgekomen
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Eawine van klachten
over stank doet Gulf
Europoort-raffinaderij
tijdelijk sluiten
ontreimging aan de orde komt: de
rïE gloednieuwe raffinaderij van Gulf Oil, vorig jaar eind septem-reukloze raffinaderij bij Dlnslaken In
U her officieel geopend, maar al emt paar jaar in bedrijf, zal inDuitsland, écht reukloos dan. Wat in
iiiei gedurende enige tijd loorden gesloten om het gehele bui-Dlnslaken kan, kan hier ook, menen
zennet nog eens langs te lopen: de Gulf - de raffinaderij staat nog ze in Oostvoorne.
eenzaam in de harre tuoestijn tussen Botlek en Maasvlakte - ver- Burgemeester Sprenger heeft wat
spreidtnamelijk hoogst onaangename geuren, geheel in strijd met dezijn klacht betreft alle steun van zijn
raad, In de raadsvergadering van 26
•Jnj He opening gedane mededeling, dat kosten noch moeiten waren
januari jl., viraarin hij deze zaak aaa
en ernst van de luchtverontreiniging in kaart brengen. Het
was een bescheiden stap om de verontreiniging vroegtijdig
te kunnen signaleren. De maatschappelijke ontrust verdween
daardoor allerminst. In 1965 werd, op instigatie van de gemeente Vlaardingen, de Raad voor de Milieuhygiëne voor
het Rijnmondgebied opgericht. Deze Raad werd ook verantwoordelijk voor de Centrale Meld- en Regelkamer die officieel in 1967 van start ging. Deze zou de komende paar jaar
overspoeld gaan worden met telefonische klachten over stank
en hinder, waarvan de meeste melders afkomstig waren uit
Vlaardingen. Later, in 1971, stemde de Rijnmondraad in met
de oprichting van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond.
De DCMR is dan een feit.

Krantenkop Het Parool 1966 Knipselkrant Stadsarchief Vlaardingen
gemeenteraadsleden, L. van Duijn-Spruijt en H. Krabben,
stelden daarop kritische vragen aan het college van B&W.
Het gaf aanleiding tot een hevig debat in de gemeentepolitiek, vooral binnen de eigen PvdA-fractie waar twee kampen
- pro en contra de ENCK - tegenover elkaar stonden. Ook de
PSP keurde de verdedigende houding van B&W af In de pers
werd zelfs gesuggereerd dat burgemeester Heusdens aandeelhouder was van de ENCK, maar dat werd door hem ten stelligste ontkend. De roep om sluiting klonk steeds luider. De
VtL speelde in deze strijd een gewichtige rol en opponeerde
tegen de trage ambtelijke procedures. Vooral het feit dat de
ENCK pas in 1963, na de brand, een hinderwetvergunning
had aangevraagd waarvan tot in 1968 niets was vernomen,
wekte grote woede. Staatssecretaris van Sociale Zaken &
Volksgezondheid, dr. R.J.H. Kruisinga die het bevoegd gezag
vormde, koos de zijde van het gemeentebestuur. Hij liet weten geen maatregelen te willen treffen. De directie van de
ENCK sprak van een hetze tegen het bedrijf en verdedigde
zich tegen de geuite beschuldigingen van de VtL met het
argument dat de kunstmestfabriek deel uitmaakte van een
uitgestrekt industriegebied waar zich talrijke SO^-bronnen
bevonden. De ENCK ging publicitair in de tegenaanval: "Wij
menen te mogen aannemen dat de Vereniging (VtL) ten doel

Aanhoudende onrust
Midden 1968 nam de ENCK wederom een nieuwe fabriek
voor kunstmestproductie in gebruik. De Vereniging tegen
Luchtverontreiniging protesteerde fel. Ten eerste zou er
ook nu weer geen hinderwetvergunning zijn afgegeven. Ten
tweede overschreed de kunstmestfabriek, volgens zeggen, de
grens van zwaveldioxide uitstoot (een kleurloos gas - SO2 met een scherpe geur) met een factor 100. De milieuvereniging deed een klemmende oproep aan het gemeentebestuur
van Vlaardingen om stappen te ondernemen en desnoods
de fabriek te dwingen tot sluiting. De stadsbestuurders gaven te kennen hieraan niet te willen meewerken. De PvdA-
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heeft een constructieve bijdrage te leveren aan de bestrijding van de luchtverontreiniging Gezien de teneur van haar
schrijven kunnen wij ons niet onttrekken aan de indruk dat
de inhoud is ingegeven door de gedachte "het doel heiligt de
middelen' Zij waagt het immers de ENCK 'het verpesten van
de atmosfeer en de gezondheid van duizenden inwoners in de
schoenen te schuiven op basis van tendentieuze berichtgeving
en ten dele onjuiste gegevens Uitlatingen als 'ongekende brutaliteit, bedrieglijke grootspraak' en 'misleiding van de bevolking' overschrijden ons inziens het toelaatbare verre"

''Voor ons stond
behoud van de
werkgelegenheid
voorop".

In een schrijven aan de gemeenteraad van Vlaardingen verwierp de vereniging deze verdachtmaking van de ENCK en
weersprak dat de bezwaren van de VtL zouden berusten op
eenzijdige gerichtheid ondeskundigheid en onjuiste voorlichting Daarmee was de toon gezet Want ook de in 1965
opgerichte kunstenaarssociëteit VL65 begon zich in de discussie te mengen Enkele links georiënteerde en activistische
VL65-leden, zoals Remi Poppe en Kees VoUemans, stelden
zich pohtiek-maatschappelijk kritisch en strijdbaar op tegen
de passieve gemeentelijke aanpak van milieuvervuilers Het
actieblad Stront aan de knikker werd een van hun protestmiddelen Daarnaast schroomden zij niet om pamfletten te verspreiden onder de bevolking en illegaal te plakken op zichtbare plekken in de stad Natuurlijk niet tot vreugde van de
autoriteiten " In november 1969 gaven de activistische kunstenaars een pamflet uit waarin zij hun twijfels uitten over de
economische positie van de kunstmestfabnek Zij schaarden
zich aan de zijde van de VtL "Wij, (VL65-red ) menen dat met
de Vereniging tegen Luchtverontreiniging met haar verzoek
aan B&W het bedrijf te sluiten tot onrust heeft geleid, maar de
directie van het bedrijf zelf en burgemeester Heusdens, door
de arbeiders op te zetten tegen de vereniging om (de) eigen
positie te maskeren"

Portret Remi Poppe
Als er een iemand is in Vlaardingen die wordt geassocieerd
met actievoeren, dan is het Remi Poppe En nog altijd is hij
actief Minder bekend is dat Poppe ooit heeft gewerkt voor
de ENCK en niet de eerste actievoerder is geweest
Eind jaren vijftig woonde Poppe op een boot en was hij
werkzaam bij een lesploeg van de firma Hoogendijk en
later bij de ENCK Vlaardingen kende toen ook al stankhinder van de industrie De eerste brand bij de ENCK is
aan Poppe voorbijgegaan omdat hij met zijn boot voor een
langere periode op reis was Dat was anders bij de tweede
brand
Poppe had veel contacten in de Vlaardlngse gemeenschap
Als kunstenaar kende hij de mensen van V165 en raakte
hij maatschappelijk geëngageerd Er was al sprake van een
zeker verzet tegen de milieuoverlast, maar Poppe had de
indruk dat daarmee weinig werd bereikt Samen met enkele leden van VL65 en met Sjoerd de Jong werd in de
Toverbal in Maassluis het actiecomité "Stront aan de knikker" opgericht Dit actiecomité gaf een pamflet uit met de
naam De Nieuwe Utopische Krant (NUK) Wat deze oprichters met elkaar gemeen hadden was een sterke persoonlijke betrokkenheid bij milieuvraagstukken en de behoefte
om deze zorgen breed uit te dragen, zodat er daadwerkelijk
wat zou gaan veranderen Actiegerichtheid, vooral tegen
de regentenmentaliteit die in hun ogen hoogtij vierde, was
een sterke troef Het actiecomité "Stront aan de knikker"
IS op een gegeven moment opgeheven en deels overgegaan
in het nieuw opgerichte Centraal Actiecomité Rijnmond
(CAR) Dat was een links georiënteerde groep activisten,
die tot doel had een einde te maken aan de milieuoverlast
die ongekende vormen had aangenomen Poppe speelde
daarin een centrale rol "Het was belangrijk dat wij goede
contacten hadden met de arbeiders Daardoor hoorden we
van alles van binnenuit de bedrijven We kenden mensen
bij de ENCK, lassers bij Gusto, ga zo maar door We waren
soms beter op de hoogte van de gang van zaken dan de
directie en zeker beter dan de gemeente We wilden daar
met acties wat aan doen en we waren daarin zeer vol-

VtL versus de Poppe-methode
De insteek van de VtL was de politiek "met de wet in de
hand" hinderlijk te volgen Zij sprak de (lokale) overheden
aan op hun wettelijke taken en plichten Naar overtuiging
van de vereniging bleken diverse gemeenten de milieuwetgeving niet goed te kennen of toe te passen De milieuvereniging bestond vanaf het ontstaan in 1963 uit technisch en
juridisch geschoolde academici en beschikte daardoor over de
nodige kennis en met name personeelsleden van het Unilever
Research Laboratorium speelden daarbij een gewichtige rol
Het laboratorium was een belangrijk centrum van natuurwetenschappelijk onderzoek en de daar werkzame chemici hadden een scherp inzicht in de eventuele schadelijke werking
van stoffen en dampen die het milieu werden ingeblazen Tot
1970 was VtL een vereniging met zo'n 700 leden, waarvan
70% in Vlaardingen woonden Toenmalig voorzitter, de chemicus dr G J Henning, was in 1970 naar aanleiding van wat
er in de twee voorgaande jaren had plaatsgevonden bitter teleurgesteld in de houding en het gedrag van de autoriteiten
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houdend. Zo werden er dagenlang folders uitgedeeld bij Poort
5 van de Shell. Na Shell volgde de ESSO en de ICI. De boodschap die werd verkondigd was dat milieuverontreiniging kon
worden gezien als afval van een falend kapitalistisch systeem;
wij wilden dat de directies hun verantwoordelijkheid namen:
onze arbeidersgezinnen mochten er niet onder lijden, omdat
de aandeelhouders grote winsten wensten te maken". Poppe
benadrukt dat sluiten van fabrieken nooit en te nimmer de
insteek is geweest van het CAR: werkgelegenheid stond centraal, maar dat betekende niet dat alles maar ongebreideld
afgewenteld mocht worden op het milieu. Met deze overtuiging ging men het conflict niet uit de weg. Zo raakte het CAR
soms in direct conflict met het bevoegd gezag: de politie,
maar vooral ook burgemeesters die als de dood waren voor
verstoring van de openbare orde. Ook in PvdA-kringen, die
pretendeerden op te komen voor het belang van de werknemer, was men er niet aan gewend dat er ook anderen konden
opstaan die ditzelfde belang zeiden te vertegenwoordigen.

Belangrijk was daarbij de actiebereidheid van het CAR en de
constatering dat de beweging stevig was geworteld in de lokale gemeenschap.
In zijn herinnering stond het scholierenprotest geheel op zichzelf en had dat niets met het CAR van doen. Er werden wel
pamfletten uitgedeeld en het moment werd uiteraard ook
aangegrepen om publiciteit te verwerven. NRC-journalist
Arie de Kool speelde op de achtergrond een belangrijke rol om
media-attentie te genereren. "Het kan niet worden uitgesloten", aldus Poppe, "dat Vlaardingse scholieren als Liesbeth de
Kruik en Karel van de Graaf, die later zelf in de radio- en televisiejournalistiek zijn gegaan, door deelname aan deze acties
hun belangstelling voor de journalistiek hebben ontwikkeld".
Poppe kijkt met een zekere mildheid terug op de periode
waarin hij zich verzette tegen de luchtverontreiniging door
de ENCK. De politie probeerde acties te verhinderen, maar
dat leidde alleen maar tot meer publiciteit. De directie van de
ENCK hield zich daarbij geheel afzijdig, wat alom werd gezien
als een teken van zwakte. Het leidde er juist toe dat de publieke opinie en de pers zich steeds meer achter Poppe gingen
scharen.
Een andere belangrijke tegenspeler was burgemeester
Heusdens. "Een aristocraat", zegt Poppe kortaf. In de politiek
was een ontluikende bereidheid om iets tegen het milieubederf te doen, maar dat werd niet breed gedragen. Poppe kon
goed overweg met Henk Krabben (PvdA), maar hij had geen
hoge pet op van Lydia van Duijn-Spruyt, die later wethouder
werd. Elke centimeter voortuitgang moest worden afgedwongen. "Want let wel, de strijd tegen de milieuvervuiling is in
Vlaardingen ontstaan en dat heeft geleid tot milieuwetgeving,
oprichting van een saneringscommissie, de Wet Milieubeheer,
etc. En later ging de aandacht ook uit naar water en bodem.
We hebben dus heel wat bereikt."
Terugkijkend stelt Poppe dat het CAR delen van de bevolking
goed wist te mobiliseren en maatschappelijke impact wist te
bewerkstelligen. "Directies waren banger voor Poppe dan
voor de overheid. En je mag zeggen dat er veel is verbeterd:
het rivierwater is schoner, de luchtverontreiniging is minder.
Maar we zijn er nog lang niet. Ik zie nog steeds grote problemen: de veiligheid is bijvoorbeeld niet altijd op orde. Het is nu
alleen meer verstopt en dat is ronduit zorgelijk. Dat zal leiden
tot nieuwe calamiteiten."

Ten aanzien van beroepsprocedures tegen de ENCK en de rol
van de overheden stak hij in interviews en het verenigingsblad Reine Lucht zijn frustraties niet onder stoelen en banken.
"Wie is nu de beschermer van het milieu en de burger.... Wie
bedriegt wie?", vroeg hij zich af. "We zijn niet tegen een bedrijf
maar kijken wat er aan de hinderwetvergunning ontbreekt".
De VtL vertrouwde op de Wet op de Luchtverontreiniging,
waardoor juridisch beroep meer kans van slagen zou hebben.
Meedenken over wetgeving achtte de VtL belangrijker dan
demonstreren en de publieke opinie mobiliseren.'"

protestacties te organiseren. Hierbij werd gebruikgemaakt
van een breed scala van actie-instrumenten zoals het blad De
Giflcikker, het uitdelen van pamfletten, het organiseren van
discussiekramen en protestvergaderingen, het plakken van
stickers, affiches en muurkranten, het schilderen van protestsymbolen op muren en het protesteren bij bedrijfspoorten.
Inlevingsvermogen, strategische en onthullende aanpakken,
helder en creatief taalgebruik met een dramatiserende expressie in de media, droegen bij aan de wervende kracht en
groeiende populariteit van het CAR. De kern van deze milieuactiegroep bestond uit een groep kunstenaars en intellecDeze juridische aanpak stond haaks op de populistische en
tuelen die gesteund werd door arbeiders, kantoorbedienden
actiegerichte, en volgens critici, militante wijze van protesten huisvrouwen."" De CAR-activisten stelden dat mensen
voeren die Remi Poppe propageerde en wenste toe te passen.
niet alleen via het loonzakje werden uitgebuit, maar ook via
In Het Vrije Volk van 24 maart 1970 verscheen onder het
het ademhalen van het afval dat het grootkapitaal vrijelijk
kopje 'Beter Leefklimaat: Centrale actie in Rijnmond nodig'
de lucht in blies. Vanuit deze lokaal Vlaardingse benadering
een oproep om een actiecomité op te richten tegen milieuvan het CAR vond in 1972/1973 een verbreding plaats: het
vervuiling en -bederf. Poppe had inmiddels nauwe contacten
landelijke Milieu Aktiecentrum Nederland (MAN) - de voormet, en een stevige positie in, de Stichting Leefbaar Delta en
hoede van de SP - werd opgericht. Het MAN richtte zich onder
later de Socialistiese Partij (SP). Hieruit kwam het Centraal
andere tegen de heffing van milieubelasting die gezinnen kreAksiekomitee Rijnmond (CAR) voort. Het CAR zou de eerstgen opgelegd en bond met revolutionaire retoriek de strijd aan
volgende jaren snel een behoorlijke mate van bekendheid
tegen milieuvervuiling."* De methode, die Poppe steeds vaker
verwerven. Het actiecomité slaagde er namelijk in om tussen
ging toepassen, om vervuilers te ontmaskeren, was simpel
1970 en 1973 op forse schaal, en met steun uit brede kring.
doch in vele gevallen effectief. Als een soort privédetective
bezocht hij de plek des onheils, praatte met alle mogelijke getuigen, speurde naar documenten, telefoneerde met een ieder
Oproep van het CAR
die verstand van zaken had, stelde vragen aan autoriteiten
om vervolgens de publiciteit te zoeken
•") ' •-'
I en protest te mobiliseren."
/o
GROOT AIAHM 1
Scholierenprotesten
Jfc de-Rijnmond be w s n e r s ? ^ s t è r e n i s e r l U D h t v e r o n t r e i n g i n g s & l a n n
Op 13 april 1970 brak onverwachts opf a s e 2 g e w e e s t . Dat b e t e k e n t g e v a a r vojoy a i ] j mensen m e t i n i e t
nieuw een felle brand uit bij de ENCK.
volkomen n o r n a a l werkende ademhallngpotgfenen.
Daarbij kwamen giftige chloorwolken
•EU VAT '15 BBTÏ rrROOT DEP^L VAN IP, BBVOÖeilW INDBZE STRREK
vrij. Er was direct groot alarm en tienduizenden Vlaardingers werden opge.Be l a s s e n op een a a n t a l s c h o l e n moesten worden ges t a a k t i;«,3r waa
t e v e e l s t a n k In da l e a l o k a l e n , e e n p r i k k e l e n d e CHIOCRIUOHÏ»
roepen om deuren en ramen te sluiten,
Op s t r a a t moesten v e l e n met zakdoeken voor de mond lopenfd^
geen open vuur te maken en zelfs de
s i t u a t i e l e v e r d e eën t r e f f e n d e g e l i j k e n i s met Iionden,waar èftige
vlammetjes in de geiser te doven. De
J a r e n g e l e d e n duizenden s l a c h t o f f e r s v i e l e n .
publieke verontwaardiging was wederom groot en nam verder toe toen in de
De t e g e n s t e l l i n g e n t u s s e n de belangen van de i n d u s t r i e en van
de In ons g e b i e d wonende mensen z i j n n o o i t d u i d e l i j k e r g e n l u s t r e iiij,
gemeenteraadsvergadering twee dagen
Nooit i s b e t e r a a n g e t o o n d , d a t Rijnmond schoon moet worden gemaa;r»,
later, 15 april 1970, met geen woord
d a t de ongeremde i n d u s t r i ë l e o n t w i k k e l i n g een g e v a a r voor de
leek te worden gerept over de inmiddels
VOEKSGBZONDHBID i s . •
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gebluste brand. In de raadzaal ontstond
i a p t e s t e e r , neem h e t n i e t l , a n a e f , v e o h t voor icUw r e o h t ox> schone l u - h t ' . tumult toen de 21-jarige Rob Prins van
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^
de tribune sprong en naar een microÏ T G t e s t e e r met Uw v r i e n d e n , k l a a g b i j f.e overheden.
foon greep om uiting te doen van de
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zorg die leefde onder de Vlaardingers.
Vanaf de tribune werd zijn actie door
S l u i t u aan b i j h e t C e n t r a a l Aksiekomitee Bijnm*nd (u weet w e l ,
van de a k s i e t e g e n de hoogovens op de Maasvlakte)
de andere aanwezigen in koor gesteund
met de leus "ENCK-moord".'^ Er volg• •
0.A.R., postbus 3<l2 Tvlaardlnp'-n
den enkele arrestaties en Prins kreeg
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later voor zijn ordeverstoring een boete
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spandoeken met zich mee met opschriften als 'Vuile stinkers', "Stank is terreur', 'Wie stank zaait zal gif oogsten' etc.
In het Oranjepark waar de protest oploop eindigde, werden
de betogers op donderspeeches door o.a. P. de Wit^° onthaald,
waarin de autoriteiten het moesten ontgelden. De bevolking
werd, aldus een spreker, bedonderd met allerlei misleidende
rapporten die de ernst van de situatie bagatelliseren. Het
werd tijd voor verzet. Daar schrok het gemeentebestuur van
Angstig voor oproer werd besloten om bij de eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering strenge veiligheidsmaatregelen te
treffen. Omdat hiermee de openbaarheid van bestuur in het
geding kwam, besloot een viertal raadsleden uit protest weg
te blijven bij de vergadering. Het gemeentebestuur maakte de
indruk niet meer opgewassen te zijn tegen de breed gedragen maatschappelijke onvrede. Het was ook de periode van
de studentenprotesten, het verschijnen van het rapport van
de Club van Rome, en de oprichting van het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne.^' En ook in Vlaardingen
was de tijd rijp voor vernieuwing.
In juni 1970 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats en
kreeg Vlaardingen na enkele weken van onderhandelingen
een nieuw college van B&W. Als nieuwe wethouder van
Volksgezondheid trad Van Duijn-Spruijt toe tot het dagelijks
bestuur met milieu in haar portefeuille. Zij zou samen met
haar collega-wethouders zeker geen rustige tijd tegemoet
gaan.'^^ Ondanks alarmeringssystemen, toegezegde verbetering en maatregelen liep in 1970 de smogvorming - stank
en mist - compleet uit de hand met een dieptepunt in oktober. Op 12 en 13 oktober 1970 was er sprake van extreem
zware luchtverontreiniging, een blauwachtige prikkelende
walm, veroorzaakt door industriële uitstoot. De combinatie van zonnig herfstweer en windstilte verergerde de situatie. Behalve over stank klaagden bewoners in Vlaardingen
en Maassluis massaal over braakneigingen en irritaties aan
keel en ogen. De meldkamer kon de binnenkomende klachtenstroom niet verwerken. Er kwamen 440 meldingen door
en "dat is het maximum wat we hebben kunnen". De directeur van de Vlaardingse GGD , dr. E.H.E. Wolfs, adviseerde de
bevolking binnen te blijven, ramen dicht te houden en vooral
niet in de zon te toeven. De VtL, het CAR en enkele gemeenteraadsleden stuurden op hoge poten een protesttelegram naar
het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, waarin
werd gewezen op de onhoudbare situatie en er werd opgeroepen tot het onmiddellijk instellen van een saneringsgebied in
Rijnmond. De smognoodtoestand kreeg volop aandacht van
de media. In landelijke, regionale en lokale bladen, op de televisie en radio - het NOS-journaal, NCRV, TROS en de AVRO kwam de kwestie uitvoerig aan de orde, hetgeen een versterkend effect had op de morele verontwaardiging van bewoners,
lezers, kijkers en luisteraars."

Stankprotest
(Foto Foto-Kino Boer, collectie Stadsarchief Vlaardmgen)

van 40 gulden opgelegd. De volgende dag suggereerde minister B. Roolvink van Sociale Zaken en Volksgezondheid zelfs
dat de brand mogelijkerwijs veroorzaakt was door sabotage
omdat op 10 april, enkele dagen voor het ernstige incident,
een onbekende melding was binnengekomen dat er een bom
was geplaatst in een van de loodsen bij de ENCK. Ieder bewijs daarvoor ontbrak en de meeste deskundigen verklaarden
de oorzaak van de brand door broei in de kunstmestopslagloods." Massaal protest viel het gemeentebestuur en de ENCK
ten deel, die zich bij monde van technisch directeur ir. W.A.
Dekker "de gebeten hond" noemde. Het was voor het CAR
aanleiding een demonstratie te houden. Aan de protestmars
door het centrum van Vlaardingen op 18 april 1970 namen
4.000 bewoners deel. De demonstranten droegen borden en

De ernstige smogvorming was voor rector ?. Vreeken van
het gemeentelyceum, later de openbare scholengemeenschap
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moord, achtten de situatie onhoudbaar en eisten van het gemeentebestuur actie tegen de luchtverontreiniging en tegen
de vervullende industrieën langs de Waterweg Heusdens, nog
altijd niet gewend en gesteld op protest, met het oog op mogelijke opstandjes, meldde dat het gemeentebestuur niet met de
armen over elkaar zat Er waren telegrammen verstuurd naar
officiële instanties en de gemeenteraad zou diezelfde avond
bijeen worden geroepen Voor de zekerheid voegde de burgervader er aan toe "Dan zij we niet gebaat bij rellen ( )" ^^

Prof Casimir, aanleiding zijn 1000 leerlingen naar huis te sturen Enkele leerkrachten en leerlingen waren na het openen
van een paar ramen in enkele klaslokalen onwel geworden en
kregen onmiddellijk last van hoofd- en keelpijn en tranende
ogen Docent geschiedenis, de heer Fokkema, vertelde destijds "Er kwam een blauwe walm het lokaal in Na verloop
van een paar minuten kon ik niet meer praten Ik dacht ( )
dat het aan mij zelf lag, want je raakt aan de stank een beetje
gewend" Twee andere collega's van Fokkema hadden dezelfde ervaring De scholengemeenschap was tamelijk dichtbij
de ENCK gebouwd en lag regelmatig letterlijk onder de rook
van de kunstmestfabnek De rector constateerde dat de ENCK
door de smogvorming op dat moment nauwelijks meer was te
zien en "die fabriek ligt hoogstens vijfhonderd meter verderop " Om een uur werden de lessen gestaakt Door medewerkers van het Openbaar Lichaam Rijnmond werd in de media
gesuggereerd dat er mogelijke sprake was van een psychologische groepshysterie "De indruk bestaat echter, dat met
name op scholen een suggestieve werking niet moet worden
uitgesloten" Dit slikte men al snel in na berichtgeving van
journalisten ter plekke en opmerkingen van een politieagent
over de daadwerkelijke ernst van de situatie ^'' Uit de verklaringen van leerlingen en docenten bleek klip en klaar dat van
ingebeelde misselijkheid en braakneigingen geen sprake was
De verontwaardiging onder de leerlingen van Prof Casimir
over de luchtverontreiniging was groot Spontaan organiseerde een aantal leerlingen, tegen de zin van de rector, een
protestmars richting gemeentehuis Vlaardingen Zo n 1 500
leerlingen namen op 13 oktober deel aan de mars om blijk
te geven van hun verontrusting Gewapend met spandoeken
togen zij via een omweg langs de christelijke scholengemeenschap Groen van Pnnsterer waar, ondanks de weerstand van
rector L F Jansen, enkele honderden leerlingen zich aansloten bij de proteststoet De op
de spandoeken geschreven
leuzen wonden er geen doekjes om 'Vlaardingen-West
stinkt als de pest', 'ENCK
moord', 'Wij stinken er in',
'Stank voor dank' enzovoort
Overrompeld door de spontane protestuitbarsting besloot het college van B&W
in de haast een kleine groep
van de jongeren te ontvangen
Begripvol ontvingen
burgemeester Heusdens en
zijn wethouders de delegatie
om te horen "wat de jongelui zelf wilden doen ( ) en
de gelegenheid te geven hun
onbehagen ( ) kenbaar te
maken" Dat deden de jongeren dan ook Ze spraken van

Voor een deel van de actievoerende scholieren was daarmee
de zaak niet afgedaan Ze organiseerden in een paar dagen tijd een protesttocht naar het regeringscentrum in Den
Haag Op 16 oktober 1970 vertrokken zo'n 1 000 leerlingen
van diverse scholengemeenschappen met de trein richting
de Hofstad om staatssecretaris dr R J H Kruisinga van het
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid een petitie aan te bieden Uit het oogpunt van handhaving van de
openbare orde - de autoriteiten waren klaarblijkelijk bevreesd
voor trammelant - werden de protesterende scholieren vanuit de trein onder pohtie-escorte naar het Haagse Binnenhof
begeleid De meegebrachte spandoeken spraken ook nu weer
heldere taal "Vandaag in de mist, morgen in de kist" In de
petitie uitten de Vlaardingse scholieren hun zorgen over de
luchtverontreiniging en riepen de verantwoordelijke bewindsman op maatregelen te nemen zoals het zo snel mogelijk inwerkingstellen van de Wet op de Luchtverontreiniging
en een striktere handhaving van vergunningverlening De
staatssecretaris liet verstek gaan en het zich vervangen door

Vlaardingse jongeren op weg naar Den Haag
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''Voor ik wat kon
doen, waren ze al
op weg".
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Portret Roel Pieterman
Roel Pieterman is werkzaam bij de Juridische Faculteit op
de Erasmus Universiteit. Hij was voorzitter van de scholierenraad op het Professor Casimir Lyceum ten tijde dat
er een scholierenprotestmars werd georganiseerd tegen de
luchtverontreiniging in het algemeen en de ENCK in het
bijzonder.

Roel Pieterman,
Pieterman
anno 2015.
Destijds voorzitter scholierenraad
Prof. Casimir
Lyceum

en kennelijk ook bekend bij onze schoolleiding want die heeft
vervolgens alle andere scholen gebeld om de deuren op slot te
doen. Dat lukt niet op het 'Groen' (scholengemeenschap Groen
van Prinsterer gelegen aan de Van Hogendorplaan, red.). De
deuren waren misschien wel op slot, maar de leerlingen
klommen door de ramen en sloten zich spontaan aan bij het
protest. Het waren toch al snel enkele tientallen scholieren
die zich aansloten. Vervolgens zijn we naar de Markt gegaan
en daar hebben we een sit-in gehouden. En daar zaten we
dan, met onze spandoeken en we hebben van alles gescandeerd. Het was misschien allemaal wat naïef, want we hadden
geen petitie of iets dergelijks, maar het toeval wilde dat op die
dag B&W aan het vergaderen was. Die hebben toen iemand
naar buiten gestuurd met de boodschap dat een delegatie kon
komen. Dus wij werden uitgenodigd met enkele leerlingen (en
ik was daar één van) van het Casimir en het Groen. Wat we
als boodschap hebben gebracht was een levendige beschrijving van de situatie: dit is verschrikkelijk, het is een continue
stank die door de school trekt en dat kan zo niet langer. Er
werd ons verzekerd dat ons protest aan de orde zou komen
in de gemeenteraadsvergadering diezelfde avond. Natuurlijk
hebben we als leerlingen afgesproken om op de publieke tribune plaats te nemen. Iemand deelde mondkapjes uit en daar
zaten we met z'n vieren. Kennelijk was het een 'gebeurtenis',
want er werden van ons foto's genomen door een fotojournalist van het landelijk journaal."

In de periode van het scholierenprotest was Roel 16 jaar.
Het 'Casimir' zoals het in de volksmond werd genoemd,
was een plezierige school: ruim en transparant opgezet
met een eigen sporthal en sportveld. Het sportveld lag letterlijk onder de rook van de ENCK. "Ik kan me niet herinneren of we er echt last van hadden, maar er waren wel
verhalen van vriendjes dat het bij hen in de buurt vies
was en dat er sprake was van stankoverlast." De directe
aanleiding voor de protestmars waren de zorgen over de
milieukwaliteit en de gevolgen stankoverlast. "Er was wel
regelmatig gekuch in de klassen en er waren allerlei verhalen dat kinderen soms flauw vielen. Wat ik me herinner is dat we niet spontaan zijn gaan protesteren, want er
waren spandoeken en dat moet dus voorbereid zijn. Het is
wel zo dat het protest op het Casimir is begonnen. Dat is
door ons als scholieren besloten en het werd gedoogd door
de docenten. Het was op het schoolplein waar de beweging
letterlijk en figuurlijk is begonnen. Ik was zelf gekozen als
voorzitter van de scholierenraad en ik herinner mij dat ik
als Vooraanstaand scholier' op de gang een overleg voerde
met de rector en aangaf dat we een protestmars wilden
houden. Maar dat overleg was eigenlijk zinloos en al snel
achterhaald: de scholieren vertrokken gewoon. Voor ik wat
kon doen waren ze al op weg. Ik denk dat er aanvankelijk wel 100-200 scholieren meeliepen". "Ik liep voorop. Je
vindt zelf datje voorop moet lopen, maar ook anderen verwachten dat van je als voorzitter van de scholierenraad."

In retrospectief was het voor Roel een mooi moment. "Het
was leuk en spannend om bij B&W binnen te mogen komen en
het was natuurlijk indrukwekkend die aandacht die je kreeg.
Maar voor mij was het daarna snel afgelopen. Ik bleef het wel
volgen, maar was verder niet meer actief. Wat de beleidsmatige gevolgen van de scholierenacties zijn geweest bleef destijds
totaal buiten mijn aandachtsgebied. Ik zie het nu achteraf als
een spontane actie, gebaseerd op persoonlijke gedrevenheid
en jeugdig bravoure. In die zin was het best wel bijzonder
dat we zoveel scholieren en aandacht wisten te mobiliseren."

"Er is toen een tocht gehouden langs meerdere scholen in
de stad. Eerst werd een school aangedaan in de Riouwlaan,
daarna een eigen dependance ( de voormalige mulo) van
het Casimir en het doel was ook naar het Groen van
Prinsterer te lopen. Ik weet niet of er een plan was, ik
denk eigenlijk van niet. Dat we andere leerlingen mee wilden krijgen, de jeugd wilden mobiliseren, dat was helder

25

''Het was een
combinatie van
branie, oprechte
bezorgdheid en
vooral jeugdige
naïviteit/'
Vlaardings jongeren in overleg op het ministerie, links boven Simon
Bloemendaal

Portret Simon Bloemendaal
Het scholierenprotest dat leidde tot een protestmars door
Vlaardingen en eindigde op de Markt kreeg een vervolg
in de vorm van een protestmars in Den Haag en het aanbieden van een petitie aan de minister Althans, dat was
het voornemen Simon Bloemendaal speelde hierin een
centrale rol

één van zijn topambtenaren De scholierenpetitie werd daarom overhandigd aan de plaatsvervangend secretaris-generaal
van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid Na
afloop, op de terugweg in de trein naar Vlaardingen, besloten
enkele leerlingen spontaan een eigen milieuactiegroep op te
richten om te voorkomen dat het initiatief tot milieuprotest
spoedig zou verzanden De nieuwe actiegroep kreeg de naam
"Leefbaarheid Vlaardingse Scholieren' Een protestestafette
zou het Vlaardingse gemeentebestuur en de landelijke overheid bij de les moeten houden De jeugdige actiegroep kwam
vervolgens enkele zaterdagmiddagen bijeen in het Soephuys
in de Zomerstraat om actieplannen door te nemen en samenwerking te zoeken met het CAR in acties tegen de ENCK Een
lang leven was 'Leefbaarheid Vlaardingse Scholieren niet beschoren Na enkele maanden was de energie er al uit en verdween de prille actiegroep van het podium ^'^

Lag het initiatief van het eerste scholierenprotest bij het
Casimir Lyceum, bij de protestoptocht naar Den Haag ging
het initiatief uit van het Groen van Prinstererlyceum en
Westland-Zuid "We zijn erin gerold Tijdens de pauzes
werd op school gesproken over hoe het stonk en nu konden
we er wat aan doen Simpeler is het niet We dachten we
leven in een democratie en we gaan door tot de minister
Het was puur naïef, kinderlijk enthousiasme Meer was
het niet" Op deze wijze vat Simon de actie samen waardoor hij in het middelpunt van de organisatie stond
"Bedenk dat we toen 15-16 jaar waren De leraren op
school vonden het een goed voornemen en die stelden faciliteiten beschikbaar Zo mochten we bijeenkomen in de
kamer van de rector dr J van der Schaar (rector WestlandZuid) En vervolgens zijn we aan de slag gegaan Het is
geen leerlingenprotest geweest, het was een protest in
samenwerking met de leraren We werden ook vrijgesteld
van de lessen Jullie informeren ernaar hoe het is gegaan,
maar zo vreselijk ingewikkeld of imponerend was het voor
ons niet we deden gewoon wat in ons opkwam en uit pure
naïviteit is het groter en groter geworden We kregen uiteindelijk met alleen support van de leraren, maar ook uit
andere lagen van de bevolking Iedereen wilde meedoen "
Fred Duut en Rob 't Hart zijn ondermeer namen die Simon
noemt, maar hij weet dat hij er een aantal vergeet "Ja en
toen het eenmaal liep kreeg het een ander karakter vergunning aanvragen, spoorwegen organiseren, noem maar

Politiek Vlaardingen ontwaakt
De politieke partijen in het door smog geteisterde Vlaardingen
konden met achterblijven bij de spontane acties van scholieren
in hun stad Gelet op de crisissituatie, volgens sommigen een
noodtoestand, werd de gemeenteraad in een spoedvergadering op de eerste rampdag, in de avond van 13 oktober 1970,
bijeengeroepen Het college van B&W had, zoals het reeds had
laten weten aan de scholierendelegatie, die middag al enkele
alarmtelegrammen verzonden naar het gemeentebestuur van
Rotterdam, het bestuur van het Openbaar Lichaam Rijnmond,
het provinciebestuur van Zuid-Holland, de minister-president
P J S de Jong, de verantwoordelijk minister B Roolvink en
het parlement Daarin werd gevraagd om ingrijpende wettelijke maatregelen teneinde op korte termijn paal en perk te
stellen aan de uitstoot van verontreinigde gassen en dampen
in de lucht en te komen tot een maatschappelijk aanvaardbare controle op industrieën in de omgeving van Vlaardingen
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dachten dat er in Vlaardingen niets was te bereiken. We reden
met onze Puch met alle gemak het land door, dus het waren
voor ons geen grote afstanden, zeker niet naar Den Haag. Het
maken van de afspraak met het ministerie kwam tot stand
met een simpel telefoontje. De medeleerlingen hoefden we
niet eens te mobiliseren: het was een spontaan protest en
ging vanzelf. Iemand kwam op het idee om een trein te organiseren. Ook dat kon met een telefoontje worden geregeld. Pas
enkele dagen daarvoor hebben we overlegd met de politie. Om
9 uur 's avonds werden we ontvangen op het politiebureau
in Den Haag en in feite hebben ze ons ook ondersteund. Ze
zeiden: hebben jullie hier aan gedacht, hebben jullie daar aan
gedacht? Ze vroegen ook: waarom zijn jullie niet eerder gekomen? De politie was meedenkend. Het ging zo voortvarend,
dat het zelfs op een gegeven moment beangstigend werd. De
vergunning stond op mijn naam en we hadden totaal geen
ervaring. Toen alles achter de rug was waren wij wel degelijk
opgelucht. Mijn vader zei: waar ben je aan begonnen? Maar
mijn ouders hebben me altijd gesteund. Op de terugweg - na
het protest van Den Haag naar Vlaardingen - ontstond het
idee om door te gaan met de acties, maar daar zag je dat meerdere mensen van het VWO het overnamen: Peter Paalvast,
Bob den Uil, die veel meer de intelligentie hadden om het aan
te pakken. Als wij vooraf hadden geweten welke impact het
zou hebben, had ik niet de lead durven nemen. Dat gevoel is
overigens na een paar weken overgegaan, ook omdat de media bij mij thuis op mijn zolderkamer kwamen praten o.a. voor
een radioprogramma. Mijn ouders dachten: wat is hij in godsnaam aan het doen, maar de journalisten waren heel beleefd
en vriendelijk. Ik ben blij dat het milieuactivisme bij personen
als Remi Poppe terecht is gekomen: hij is voor mij een held. Ik
ontmoette hem in het PSP-winkeltje in de Schoolstraat. Het
grappige van het PSP-winkeltje was dat je er dag en nacht
terecht kon en daar gevoerd werd met een enorm aanbod aan
(links-kritische) publicaties. Je ging daar discussies aan, het
droeg bij aan je politieke bewustzijn. Er werden breed lopende
discussies gevoerd, bijvoorbeeld over de komst van gastarbeiders, popmuziek, provo, dienstweigeren, enzovoort. Poppe
maakte in Vlaardingen prominent deel uit van het debat.
Groot respect voor zijn doorzettingsvermogen en principes:
Poppe heeft zich nooit 'verkocht'."

op." Volgens Simon gingen de gesprekken en discussies die
hij en zijn medeleerlingen voerden over meer dan alleen het
protesteren: "We spraken over werkgelegenheid, hoe later de
toekomst eruit ging zien voor onze kinderen, etc. Maar ook
voor onszelf: Wat als we straks een schooldiploma hebben:
wat moeten wij dan aan met die bedrijven."
De afspraak was dat hij en enkele anderen mochten spreken
met minister Kruisinga. "Op het moment suprème was die er
niet en werden we te woord gestaan door de heer Moeskops,
de op één na hoogste ambtenaar van het ministerie. Lopend
naar het ministerie waren er journalisten die ons lieten oefenen wat we wel en niet moesten zeggen. Moeskops was een
aimabele man. Ik kreeg de indruk dat hij dacht: ik hoor ze
even een kwartiertje aan en dan is het wel gebeurd, maar
het werd een gesprek van ruim 2 uur en hij raakte onder de
indruk van onze bezwaren over de kwaliteit van het leefmilieu. Er zaten ook journalisten aan tafel en die vielen ons bij.
Ik herinner me ook nog dat we rookten en Moeskops viel daar
direct over: jullie komen nu wel protesteren tegen de vuile
lucht, maar weet je wel wat roken voor effect heeft? En toen
kwam ons antwoord: weet u waarom wij roken? Dat heeft te
maken met de spanning die de vuile lucht aan stress voor ons
veroorzaakt. En bovendien, die keuze maken we zelf en dat is
niet het geval met luchtverontreiniging. Dus we zeiden: als er
morgen wordt gestopt met de luchtvervuiling, stoppen wij direct met roken. Moeskops had natuurlijk best wel in de gaten
dat er geen hoogvliegers aan de tafel zaten, maar het raakte
hem wel. En uiteindelijk is het ook binnen het ministerie een
issue geworden."

"Na het scholierenprotest in Den Haag werd het toch voor mij
een afgesloten zaak. Ik ben mij, op verzoek van mijn ouders,
meer gaan toeleggen op mijn opleiding. Wat ik heb geleerd is,
dat als de massa in beweging komt, berg je dan maar. En dat
is ook een hoopgevend iets. Het is goed geweest; het heeft me
gevormd en mijn toekomst bepaald. Het bood mij uiteindelijk
de mogelijkheid om te ontstijgen uit het arbeidersmilieu om te
worden wie ik nu ben."

Terugkijkend op de overweging om naar Den Haag te gaan benadrukt Simon: "Het was puur jeugdige overmoed omdat we
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Krabben was hier sprake van sociaal onrecht, aangezien de
gezondheid van de burgers schade werd toegebracht Er was
slechts een oplossing voor het heikele vraagstuk het saneren
van verouderde overlastgevende bedrijven en het stilleggen
van luchtverontreimgende fabrieken in het Rijnmondgebied
Om dit kracht bij te zetten stelde hij voor de hinderwetbevoegdheden van de gemeenten over te dragen aan het
Rijnmondbestuur teneinde tot een centraal hinderwetbeleid
te komen Toeval of niet, tijdens deze raadsvergadering, die
in gespannen sfeer verliep, kwam plotsklaps het bericht binnen dat staatssecretaris Kruisinga tot het besluit was gekomen het Rijnmondgebied tot saneringsgebied te verklaren
Het bericht werd met een luid applaus in de gemeenteraad
verwelkomd Na middernacht nam de raad unaniem een motie
aan waarin het college van B&W werd gesommeerd stappen
te ondernemen die zouden leiden tot een overdracht van de
lokale hmderwetbevoegdheden aan het Rijnmondbestuur "

Ook met de ENCK-directie zocht het college van B&W contact
en stelde zich op de hoogte van de situatie door een bezoek
ter plaatse Die avond kwam de gemeenteraad bijeen Voor
het stadhuis, op de Markt, hadden een paar honderd jongeren zich opgesteld en de publieke tribune m de raadzaal was
afgeladen met belangstellenden Ondanks de crisisstemming
bleef het die avond toch redelijk rustig Raadslid H Krabben
(PvdA) trok in de raad fel van leer tegen hetgeen zijn stad
en de burgers van Vlaardingen voor de zoveelste keer was
overkomen Hij kraakte in zijn betoog het slappe en lankmoedige optreden van de overheid tegen de vervuilers, wees op de
tamelijk machteloze positie van het Rijnmondbestuur en nep
het bedrijfsleven op nu daadwerkelijk iets te gaan doen aan
de onacceptabele aantasting van het Vlaardingse leefklimaat
Zijns inziens weigerden de vervuilende bedrijven botweg consequenties uit de levensbedreigende incidenten te trekken
en hun verantwoordelijkheid te nemen Naar het oordeel van

De brand bij de ENCK had een forse impact op de fysieke en
mentale veiligheidsgevoelens van de bewoners in Vlaardingen
De volgende anderhalve maand bleven vele Vlaardingers op
allerlei manieren hun verontrusting tegen de ernstige aantasting van de luchtkwaliteit uiten Zelfs kinderen van een
basisschool werden ingezet om milieuwethouder Van DuijnSpruijt protesthandtekeningen aan te bieden Eind oktober
1970 eiste de VtL in een brief aan het gemeentebestuur een
onafhankelijk technisch onderzoek naar de luchtverontreiniging waarin nadrukkelijk experts als ingenieurs moesten
worden ingeschakeld De gemeenteraad stemde begin november hiermee in en wenste tevens een gesprek aan te gaan met
staatssecretaris Kruisinga over de situatie in Vlaardingen
Het CAR had ondertussen aangekondigd een protestweek en
een demonstratie te organiseren tegen de ENCK, waaraan ook
"Leefbaarheid Vlaardingse Scholieren' ging deelnemen Op 21
november 1970 vond de demonstratie plaats tegen de ENCK
Bewapend met spandoeken met kreten als 'Moeder hoef ik
niet te stikken', 'Of de Windmill of
ons hart staat stil' en
'Als de Windmill blijft draaien, gaan wij naar de haaien' boden circa 500 demonstranten het gemeentebestuur een petitie aan, tezamen met 2 700 handtekeningen in een zwarte
lijkkist, waarin voorlopige stopzetting van de ENCK zwavelzuurfabrieken en schone productie van de fosforzuurfabnek
werd geëist Om de kwestie kracht bij te zetten stelde Poppe
(CAR) dat de handtekeningen eigenlijk een vertegenwoordiging vormden van 10 000 Vlaardingers die het compleet zat
waren en de situatie niet langer wensten te tolereren Onder
de demonstranten bevonden zich ook enkele gemeenteraadsleden van de PvdA en D'66 waaronder Henk Krabben en Gerard
Schut Wethouder Van Duijn-Spruijt beloofde harde maatregelen te treffen tegen de vervuilende industrie en was bereid
daartoe juridische stappen te nemen Ze toonde zich openlijk
teleurgesteld over de nogal passief bestuurlijke houding van
het gemeentebestuur van Rotterdam ^^ Terugblikkend kan
worden gesteld dat hiermee de eis die de VtL vanaf haar op-

Protestposter Groeten uit Vlaardingen
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Hinderwet had, was een in juridische taal gegoten "kennisgeving (te) sturen van voorgenomen sluiting, wegens in bedrijf
zijn in strijd met de wet". Het gemeentebestuur zou verder
aandringen bij de rijksoverheid op zuivering van afvalgassen
en niet kiezen voor het toestaan van het bouwen van een
110 meter hoge schoorsteen, zoals TNO eerder als mogelijke
"oplossing' had gesuggereerd tegen de overlastgevende dampen. Een lichtpuntje was dat Van Duijn-Spruijt eind december
1970 samen met andere gemeenten erin zou slagen de overdracht van lokale hinderwetbevoegdheden aan het regionale
Rijnmondbestuur te bewerkstelligen. Wie denkt dat het daarna allemaal onmiddellijk een stuk beter ging, vergist zich. In
diezelfde periode registreerde de meld- en regelkamer(DCMR)
een hoge graad van luchtverontreiniging. Het was aanleiding
om het sein op onveilig te zetten.

Scholierenprotest op de Markt, 1970
(Foto Regio Pers Rotterdam, collectie Stadsarchief Vlaardingen)

richting op tafel had liggen gehonoreerd werd, maar in de publieke opinie was de VtL inmiddels volledig overvleugeld door
het CAR, dat met haar actiegerichtheid en publiciteitszucht
alle initiatief naar zich toe had weten te trekken.
Ondanks het protest en de toegezegde steun van Van DuijnSpruijt bleek tijdens de bespreking van de petitie in de gemeenteraad op 2 december 1970 dat directe sluiting van de
ENCK-zwavelzuurfabrieken juridisch niet haalbaar was. De
Hinderwet bood daartoe onvoldoende mogelijkheden en aanknopingspunten. Er was immers geen sprake van onmiddellijk levensgevaar. Bovendien was het niet aantoonbaar dat
de luchtverontreiniging uitsluitend aan de ENCK te wijten
was. De enige optie die het college van B&W op basis van de

Smog- en stankstad
In de periode 1971-1974 bleef de smog en stankoverlast aan-
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stond vol met fouten en sloot af met een vooringenomen conclusie. Het CAR viel vooral over de zinsnede dat "het aantal
op zichzelf volmaakt onbelangrijke lekjes op een chemisch
industrieterrein waarbij stoffen met een onaangename geur
vrijkomen, bepalend is voor het oordeel van de bevolking over
de kwaliteit van de lucht". Poppe bestempelde het rapport als
een "schijnwetenschappelijke studie" en "een politiek stuk",
waarmee koehandel gedreven werd met de volksgezondheid
De Vereniging tegen Milieubederf (VtM), de opvolger van VtL,
vond dat nieuw startende bedrijven in het Rijnmondgebied
daarom van tevoren dienden te beschikken over de hinderwetvergunning en pleitte bij monde van dr. H. Boerma, sedert
maart 1971 de voorzitter van de milieuvereniging, voor een
bouwverbod in gebieden met een hoge stankbelasting.^"

De protestmars onderweg naar het stadhuis
(Foto Jan Duifer, collectie Stadsarchief Vlaardingen)

houden in Vlaardingen. Een meerderheid van de Vlaardingse
bevolking voelde zich bedreigd. Dat bleek uit een begin 1971
door het Rotterdams Nieuwsblad m het Rijnmondgebied gehouden milieuraadpleging. Daaruit kwam naar voren dat 65%
van de bewoners zich zorgen maakte over de gevaren van de
moderne industrie en vooral het risico op ontploffingsgevaar.
Opvallend genoeg hadden de Vlaardingers weinig moeite met
de vestiging van nieuwe industrieën in het Botlekgebied; behoud van werkgelegenheid en groei van banen wogen in deze
overweging mee. Het Vlaardings Dagblad vond dit "schokkend".^' De stank, smog en het vraagstuk van werkgelegenheid was voor toenmalig Tweede Kamerlid dr. Joop den Uijl
(PvdA) aanleiding om de PvdA-afdeling Vlaardingen in 1971
te bezoeken en te spreken over het dilemma: uitbreiding van
industrie en luchtverontreiniging.

Het ene incident volgde intussen op het andere. De smogen stanktoestand piekte in de nazomer van 1971, toen een
pikzwarte roetwolk naar Vlaardingen dreef door een defect aan een fabrieksschoorsteen aan de overzijde van de
Nieuwe Waterweg. Medio september 1971 kondigde de
DCMR het zwaarste smogalarm af, waarschuwingsfase drie,
omdat de hoogste graad van luchtverontreiniging was bereikt. Het smogalarm hield in dat de grote industrieën in het
Rijnmondgebied werd gevraagd alle activiteiten die tot de
stank- en smoggolf bijdroegen tot een minimum te beperken
en het lozen van stikstofoxiden, SO2 en actieve onverzadigde
koolwaterstoffen te stoppen. In luttele dagen stroomden bij de
DCMR 3.158 klachten binnen uit de regio. Vlaardingen was
de grootste klachtenbron, waarbij vooral werd geklaagd over
hoofdpijn en misselijkheid. Eind september sloeg het noodlot
wederom toe. Opnieuw werd alarmfase 3 afgekondigd, omdat

Door de aanhoudende hinder regende het klachten bij de
DCMR over de smogvorming. Het stellen van economische
belangen boven de volksgezondheid irriteerde het CAR mateloos. Voor Poppe was de boot aan toen milieudeskundige dr.
L.A. (Loetje) Clarenburg (DCMR) een niet-openbaar rapport
had opgesteld waarin een overzicht werd gepresenteerd van
de stankbeleving door de bevolking in het Rijnmondgebied.
Het CAR had hierop de hand weten te leggen en zocht, conform de "Poppe-methode', medio 1971 de publiciteit. Naar
het oordeel van het CAR bevatte de "geheime' studie van
Clarenburg hoogst aanvechtbare vooronderstellingen, ze
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te hoge concentraties ozon en ernstige smogvorming waren
gemeten. Een dertiental bedrijven kreeg onmiddellijk een
waarschuwing en een aantal fabrieken in het Rijnmondgebied
kreeg zelfs van de regering het dringende verzoek de productie tijdelijk geheel of gedeeltelijk te staken, waaronder
de kunstmestfabrieken ENCK en Albatros. De gemeenteraad
van Vlaardingen kwam, zoals inmiddels te doen gebruikelijk,
wederom in spoedvergadering bijeen. Raadsleden maakten
duidelijk dat de luchtverontreiniging onaanvaardbare vormen had aangenomen, waarvan de stad niet langer meer het
slachtoffer mocht worden. F.J. Kerkhoven (PvdA) noemde
de luchtvervuiling een "terreur" en DS'70 raadslid H.M.C,
van den Berg omschreef de luchtvervuiling als "een ziekte
waarvoor nog geen dokter is". De gemeenteraad besloot een
delegatie te sturen naar de minister van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne dr. L.N.J. Stuyt, om de onhoudbare problematiek onder de aandacht te brengen. Het gezelschap werd op 30
september 1971 door de minister ontvangen. In het gesprek
deed de bewindsman de toezegging maatregelen te nemen op
basis van de Wet op de Luchtverontreiniging waarmee bedrijven of bedrijfsdelen buiten werking konden worden gesteld.
Ook zou de controle en naleving worden verscherpt.

1.617 klachten over smogvorming en stofneerslag. Vooral in
de zomermaanden bij zonnig en windstil weer, verergerde de
situatie en piekte het aantal klagende bewoners. Er hing in
de zomermaanden bijna continu een blauwe mistige waas boven Vlaardingen. Raadslid Krabben verzuchtte in september
1973: "Het is krankzinnig dat zoiets maar gewoon doorgaat".
Niet alleen ENCK
Krabben had geen ongelijk, want een onophoudelijke rij
aan incidenten volgde. Was het niet een defecte pomp bij
een destillatie-eenheid op het terrein Paktank in de Derde
Petroleumhaven dan wel was het een lekkende tank bij de
Fabriek van Chemische Producten op de Vondelingenplaat
die een kattenpislucht of andere onaangename geuren veroorzaakte. Het was dus niet alleen de ENCK. Ook de nieuwe
petrochemische fabriek Gulf Oil Raffinaderij NV bezorgde
Vlaardingen regelmatig de nodige milieuoverlast. Na de inbedrijfstelling van deze ethyleenfabriek medio 1971 werden
bewoners geconfronteerd met roetneerslag en lawaai van een
fikse affakkelvlam. De VtM was van mening dat hieraan snel
een eind moest komen. Reeds in juli 1971 had de VtM de inspecteur van Volksgezondheid verzocht de fabriek van Gulf
op juridische gronden te sluiten. Het CAR sloot zich bij dit
standpunt aan, want Gulf had zich "welbewust en om economische redenen in een zeer dichtbevolkt gebied gevestigd".
Het milieuactiecomité achtte dit onaanvaardbaar, omdat er

De rust keerde in de daaropvolgende maanden even terug. Het aantal klachten nam verhoudingsgewijs af. Het
Vlaardings Dagblad vermoedde bovendien dat de bewoners
het klagen moe waren geworden en dat er sprake was van een
gewenningsproces. Voor de VtM was dit geen reden om de
intensiteit van de strijd te verlagen en zij zette haar juridische
en overheidsgerichte acties onverminderd voort, omdat de
VtM van mening was dat provinciebestuurders en ministers
nog steeds tekortschoten in hun taakuitoefening. Kordate en
duurzame maatregelen bleven te lang uit en de volksgezondheid kwam in de gevarenzone. De rust onder de bevolking
was van korte duur. In 1972 moesten de ramen weer potdicht
omdat smog en misselijkmakende stank als een deken over
Vlaardingen hingen. Dit keer was niet de ENCK de veroorzaker van de stankgolf, maar bij een raffinaderij in Pernis ging
iets mis. En ook in 1973 was het prijs; stankgolven waren
een regelmatig terugkerend probleem. De tolerantiegrens was
voor sommige bewoners bereikt. In maart 1973 citeerde het
Vlaardings Dagblad enkele bewoners in de Zuidbuurt: "Wij
gaan hier weg. In zo'n stinkstad willen wij niet langer wonen".
Het Rotterdams Nieuwsblad verwachtte dat tientallen gezinnen Vlaardingen zouden gaan verlaten: "De stankoverlast is
gewoonweg een belediging, een klap in het gezicht van de
burger", stond in een redactioneel commentaar. De bewoners
in de getroffen buurten en wijken eisten een strengere aanpak
van de stankverwekkers en begonnen huurverhogingen te
weigeren zolang het leefmilieu niet verbeterde. Volgens socioloog Kees Boender leidde de stankgolf tot een heuse angstgolf
onder de bevolking. Het leek een heilloze weg. De klachten
over ondraaglijke stank en geluidsoverlast bleven gedurende
het hele jaar 1973 aanhouden. In augustus 1973 telde DCMR

Henk Krabben: '...krankzinnig dat zoiets maar gewoon doorgaat'
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)
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ging de Rotterdamse officier van justitie mr P A H Bos na
een vooronderzoek over tot het instellen van een strafrechtelijke vervolging van de veroorzakers van de stankgolf Door
deze stap onder druk gezet, besloot het tot dan toe eigenzinnige gemeentebestuur van Rotterdam de havenverordening
aan te scherpen en stelde het vooraf beschikken over een
vergunning voor het schoonmaken van tankers verplicht In
de praktijk betekende het weinig De schoonmaakactiviteiten van tankers tegenover Vlaardingen gingen onverminderd
door, ZIJ het onder striktere voorwaarden Op aandringen van
Vlaardingen ging de gemeente Rotterdam de mogelijkheid
bestuderen tot het verplaatsen van deze bedrijvigheid naar
minder dichtbevolkte gebieden

zich calamiteiten als branden en explosies bij het opstarten
van de nieuwe fabriek konden voordoen die verregaande gevolgen konden hebben voor het welzijn en de volksgezondheid
van de omwonenden en werknemers Met gevoel voor drama
schreef het CAR aan Gulf "de bevolking wacht slechts op de
fatale klap gevolgd door een lijkwade van roet "
Het gemeentebestuur had echter weinig in de melk te brokken
voor wat betreft de komst van nieuwe chemische industrieën
buiten de gemeentegrens van Vlaardingen De bedrijfsactiviteiten van bijvoorbeeld de Albatros op de Vondelingenplaat
gingen, door het lossen van fosfaatmeel, gepaard met stofneerslag tot ver in Vlaardingen-Holy Dit leidde tot frustratie bij de bestuurders en bewoners De gemeentebestuurders
stonden met de rug tegen de muur en betreurden het dat er
tussen de gemeente Rotterdam en Vlaardingen geen overleg
was over nieuwe bedrijfsvestigingen of uitbreidingen in het
Rijnmondgebied Het stadsbestuur van Vlaardingen schaarde
zich met enige moeite achter de kritiek van de VtM en het
CAR Aarzelend, omdat, aldus wethouder Van Duijn-Spruijt,
met het eventueel sluiten van bedrijven de werknemers en
hun gezinnen werden benadeeld "U weet wat het betekent
om een paar honderd mensen op straat te zetten" Die zorg
bleek met geheel uit de lucht gegrepen, want op 21 maart
1972 viel in enkele kranten te lezen dat Shell van mening
was dat de grenzen van het mogelijke waren bereikt Indien
er blijvend steeds hogere milieueisen zouden worden gesteld
aan de petrochemische industrie, overwoog Shell de vestiging
in Pernis te sluiten en kregen mogelijk duizenden werknemers ontslag, die vervolgens voor hun uitkering bij de overheid moesten aankloppen Het CAR bestempelde de reactie
van Shell als "een openlijke chantage via het loonzakje van
de werknemers" en deelde naar aanleiding van het dreigement van de Shell-directie vervolgens pamfletten uit bij de
bedrijfspoorten van Shell waarin de werknemers werden opgeroepen tot een solidaire strijd om hun woon- en werkomgeving leefbaar te maken

De stadsbestuurders van Vlaardingen grepen, onder druk van
de milieubeweging en de publieke opinie, daarna steeds vaker
naar juridische instrumenten om vermindering van de milieuhinder af te dwingen door de vervuilende bedrijven aan te klagen bij de officier van justitie en ze te beschuldigen van grove
nalatigheid Het was ook de weg die de gemeente Vlaardingen
ging bewandelen ten aanzien van de ENCK Het was niet alleen de hinder maar evenzeer de aantasting van de volksgezondheid, want uit bevolkingsonderzoek werd duidelijk dat er
een aantoonbaar verband bestond tussen verontreinigde lucht
Mevrouw Lydia van Duyn Spruyt raadslid PvdA van 1 9-1953 tot
1-1-1975 (Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

Via juridische procedures begon de gemeente Vlaardingen
uiteindelijk stappen te ondernemen tegen de overlast veroorzakende bedrijven Daarmee waren milieu-incidenten niet per
definitie van de baan Zo woedde in augustus 1972 nog een
brand op de Noorse ertsboot Nordland in de Vulkaanhaven en
in het voorjaar van 1973 kwam bij het lossen en schoonmaken van schepen in de Derde Petroleumhaven butyl-acrylaat
vrij, een stank veroorzakend explosief gas, dat gebruikt werd
in de kunststoffenindustrie Wethouder Van Duijn-Spruijt
verzuchtte "Wij staan machteloos De strijd om het behoud
van een aanvaardbaar leefmilieu is grimmig Ik begrijp best
dat er een tankercleaning moet zijn maar moet dat op een
plaats waar de bevolkingsdichtheid zo groot is" In april 1973
kondigde het gemeentebestuur daarom bij de officier van
justitie te Rotterdam aan een klacht te zullen indienen tegen de veroorzakers van de stankoverlast Op 6 april 1973
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pleiten voor een betere, definitieve oplossing De schoorsteen
werd gezien als een tijdelijk oplossing, omdat deze na ingebruikneming in ieder geval zou bijdragen aan vermindering
van de SO^-overlast Het CAR geloofde hier helemaal niets
van en protesteerde tegen de schoorsteen op de dag van de
ingebruikname in juli 1971

en gezondheidsklachten, zoals stoornissen in de ademhaling,
verhoogde kans op sterfte bij pas geborenen en longkanker
Dit was onder andere tevens een reden geweest in 1972 een
brede adviescommissie/stuurgroep voor milieuhygiëne in het
leven te roepen, waarvan de wethouder, de directeuren van
Gemeentewerken en GG&GD, enkele gemeenteraadsleden en
de voorzitter van VtM, Henk Boerma, deel uitmaakten

De directie van de kunstmestfabriek wees de bezwaren van
het CAR van de hand De bouw voldeed uiteindelijk aan de
gestelde eisen van de hinderwetvergunning Bovendien zou
de schoorsteen leiden tot reductie van zwavelzuur in de lucht
en de stankoverlast terugdringen en er zou, in tegenstelling
tot wat het CAR beweerde, geen druppels zwavelzuur meer
spatten en daarmee schade veroorzaken Het CAR vroeg op
zijn beurt om meer en betere garanties door bijvoorbeeld niet
alle drie de fosforzuurfabrieken tegelijkertijd te laten draaien
Na veel druk en geharrewar schaarden B&W en de gemeenteraad in oktober 1971 zich achter het standpunt van het CAR
er was een hinderwetvergunning verleend zonder duidelijke garanties De ENCK weigerde echter de productie stil te
leggen en beweerde geen dampen en smog meer te hebben
verspreid De directie zag zich gesterkt door een onderzoek
van TNO waarin, tot verontwaardiging van critici, de stelling werd geponeerd dat het autoverkeer de allerbelangrijkste
veroorzaker was van de smogoverlast De VtM noemde deze
bewering van TNO ronduit "idioot" En ook het CAR liet het
er niet bij zitten Tijdens een bezoek op 12 oktober van de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dr L Stuijt aan
Vlaardingen, waarbij onder meer een rondrit werd gemaakt
op het terrein van de ENCK, kreeg de bewindsman te maken
met de doortastende en soms provocerende aanpak van het
CAR Het CAR wenste geluidsopnamen te maken van de speciaal georganiseerde besloten bijeenkomst met de minister
Burgemeester Heusdens verhinderde de opname het gebruik
van een bandrecorder lag zijns inziens buiten de spelregels
Poppe en andere CAR-genodigden meenden mets te weten
van spelregels en vroegen waar deze dan te vinden waren
Toen daar geen bevredigend antwoord op kwam verliet het
CAR demonstratief de bijeenkomst De actiebereidheid bij het
CAR was hoog en dat maakte het milieuactiecomite bepaald
niet geliefd bij de ENCK en andere bedrijven De kunstmestfabriek communiceerde noch met het CAR noch met de VtM
Het weerhield het CAR er met van de directies en ondernemingsraden van 'ongastvrije' bedrijven te blijven bestoken
met protestbrieven en het verspreiden van pamfletten onder
het personeel, hetgeen waar mogelijk door de bedrijfsleiding
werd bemoeilijkt ENCK-directeur drs G Valkier vond dan
ook dat de milieuproblematiek te zeer als sensatienieuws
werd uitvergroot en ten onrechte werd uitgebuit door actievoerders Niettemin toonde Valkier zich vanaf 1972 voorstander van een centraal milieubeleid in het Rijnmondgebied
Naar zijn mening bleek uit de contacten die hij had met andere
omstreden en onder druk staande bedrijven dat er behoefte
was aan uniforme normen en een centraal, vooral deskundig

Gemeentebestuur contra ENCK
Hoe ging het ondertussen verder met de ENCK na 1970' De
kunstmestfabriek had zeker niet stilgezeten en had studies
verricht naar de technische mogelijkheden om de luchtverontreiniging terug te dringen En in principe was de ENCK ook
best in staat door middel van technische maatregelen de verontreiniging te verminderen De meeste effectieve oplossing
was de luchtverontreiniging niet te bestrijden door middel van
'end-of- the-pipe' maatregelen, maar door een brongericht beleid te stimuleren waardoor het probleem aan de basis zou
worden aangepakt Dat vroeg wel om de nodige vervangingsen diepte-investeringen Knelpunt was dat de kunstmestfabriek in het begin van de jaren zeventig - het ging economisch
beduidend minder - was gebonden aan een investeringsplafond Investeringen moesten op de een of andere wijze op
termijn worden terugverdiend De ENCK kon daardoor de innovaties met heel snel doorvoeren en bleef daardoor voorlopig het mikpunt van kritiek, ook omdat de uitstoot van grote
zichtbare wolken waterdamp een sterk psychologisch effect
had op de Vlaardingse bevolking en de media ^' De bewoners
van de Westwijk, Indische Buurt en Vettenoordspolder hadden in januari 1971 het college van B&W een petitie aangeboden, waarin dringend werd gevraagd een eind te maken aan
de door de ENCK veroorzaakte luchtoverlast Vooral tegen de
bouw van een 110 meter hoge schoorsteen ten behoeve van de
uitstoot van afvalgassen en dampen bestond veel kritiek De
VtM had onmiddellijk bezwaar aangetekend tegen de voorwaardelijke toekenning van een vergunning voor de bouw
van de schoorsteen bij de tweede zwavelzuurfabriek van de
kunstmestfabriek Het CAR eiste op zijn beurt van het stadsbestuur Vlaardingen een openbare 'hearing' waarin de gemeentebestuurders in deze kwestie hun standpunt duidelijk
maakten aan de bewoners Schoorvoetend heten B&W weten
dat het alleen bouwen van een schoorsteen in principe niet
afdoende was om tot zuivering van de dampen van de zwavelzuurfabriek te komen en dat dit geen definitieve oplossing
was Twee maanden later bleken zowel B&W als de gemeenteraad niettemin te zwichten voor de bedrijfsbelangen van de
ENCK Ze besloten niet te protesteren tegen de komst van de
schoorsteen en de mogelijkheden die er waren om de bouw
tegen te gaan niet te benutten Wethouder Van Duijn-Spruijt
had liever gezien dat de opvang van verontreinigde stoffen
op een andere wijze had plaatsgevonden, maar de technische
voorzieningen en uitvoering daarvan namen teveel tijd in beslag, zo was haar duidelijk geworden Ze verzekerde bij het
ministerie van Sociale Zaken & Volksgezondheid te blijven
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^^ENCK heeft
zich constructief
opgesteld''
Portret Nic Kolmeijer en Rinus Rentmeester
Kolmeijer en Rentmeester vertellen enthousiast over
hun werkzaamheden bij en herinneringen aan de ENCK.
Rentmeester werkte vanaf 1968 bij de ENCK en Kolmeijer
trad in 1962 in dienst bij de in Vlaardingen gevestigde kunstmestfabriek. De ENCK was aanvankelijk een verouderd bedrijf, maar transformeerde in de jaren 60 naar een bedrijf
waarin veel procesinnovatie en nieuwbouw werden gerealiseerd. Beide heren benadrukken in het gesprek dat de ENCK
zeker de ogen niet sloot voor de lucht- en waterverontreiniging, "maar dat hebben we opgelost en we waren na verloop
van tijd werkelijk een brandschoon bedrijf als het ging om de
emissies." Enerzijds was sprake van aantoonbare negatieve
effecten op de milieukwaliteit, anderzijds ontstond het beeld
van een bedrijf dat moeizaam communiceerde met de buitenwereld, in het defensief was gedrongen, maar ondertussen
wel alles deed om haar milieuprestatie te verbeteren.

Nic. Kolmeijer, anno 2015. Voormalig hoofd technische en milieuzaken,
ENCK

problematiek loog er niet om en toen is door de directie besloten dat er in de technische hoek versterking moest komen om
het probleem te tackelen. "De technici bemoeiden zich met
alles wat met het productieproces en de opslag van kunstmest en andere stoffen te maken had en met goed gevolg.
De groep ging er tegenaan; er was alle ruimte om plannen te
maken voor projecten, in sommige gevallen gepaard gaande
met complete procesveranderingen. Dat was ook nodig voor
het voortbestaan van de kunstmestfabriek. Er was geld voor,
maar de rentabiliteit moest wel in de gaten gehouden worden.
Dat was niet zo moeilijk want de meeste oplossingen leverden
ook een beter grondstofrendement op."

Begin jaren 60 was de ENCK een bedrijf dat zich kenmerkte
door een verouderd productieproces, zeker in vergelijking met
de concurrenten. In die vroege periode was er sprake van veel
damp- en stoomuitstoot waar o.a. fluor bij vrijkwam. Eén van
de eerste maatregelen om de milieubelasting te verminderen
was de fluor eruit te wassen. Rentmeester stelt: "Er was
toen gewoon nog weinig bekend op dit terrein; ook voor wat
betreft de meting van de emissies. We hebben zelf de apparatuur moeten ontwikkelen om handmatig te kunnen meten.
Daarna hebben we een nieuw continu-meetsysteem ontwikkeld, vervolgens een nieuw bemonsteringssysteem." "Dat er
gaten in panty's vielen is daadwerkelijk gebeurd en speelde
zich af op het terrein van de ENCK zelf. Aanvankelijk stonden
er lage schoorstenen op de fosforzuurfabrieken en daar vlogen
druppeltjes condens uit waar zuur in zat. Het waren eigen
werknemers op weg naar het hoofdkantoor. De dames fietsten
langs de fabriek en dan vielen er gaten in de kousen. Ze kregen daarom ook ' kousengeld'. Later zijn er twee hoge schoorstenen gebouwd en was er een betere druppelafscheiding."

Door de komst van de technici veranderde ook het perspectief. "Het hoofdkantoor stond op een gegeven moment buiten
het terrein en het kantoorpersoneel kwam zelden of nooit op
het fabrieksterrein zelf. Ze vonden het vies, minderwaardig.
We kregen toen de kans om mooie dingen te doen. Dat zou
nu niet meer kunnen. Collega's van bijvoorbeeld DSM waren
verbaasd hoeveel verantwoordelijkheid en vrijheid wij hadden. Tussen 1962 en 1970 zijn toen grote slagen gemaakt
met het verbeteren van de milieukwaliteit en na 1973 was
de luchtproblematiek grotendeels opgelost. In 1973 hebben
we voor een van de zwavelzuurfabrieken ter verlaging van
de SOz-grondconcentratie nog een schoorsteen laten bouwen
van 110 meter; die heeft voor Vlaardingen veel betekend. Die
pijp heeft 5-6 jaar gefunctioneerd en daarna is deze zwavelzuurfabriek gesloten."

De bedrijfsgeschiedenis van de ENCK was zeer dynamisch.
Het was een coöperatie, veel export, mooie winstcijfers en
sterk op de financieel-economische performance gericht. Toen
Kolmeijer in 1962 in dienst trad, hadden technici nog weinig
te vertellen: alles draaide om geld verdienen. Maar de milieu-

Het was op zich zelf niet moeilijk om aan milieueisen te voldoen. "We konden er eigenlijk altijd wel wat aan doen. Maar
op een gegeven moment had je een bepaald niveau bereikt en
werden nieuwe, hogere eisen gesteld. Daar hadden we vaak
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tuatie was zeer ernstig en evacuatie van bewoners had zeker
moeten gebeuren als de wind de andere kant had opgewaaid.
Wij kenden toen het fenomeen van dit soort branden niet
goed; het was voor het eerst dat dit gebeurde. Achteraf weten
we dat er destijds wel iets meer bekend was over de risico's
van de opslag van dergelijke stoffen, maar de kunstmestfabrieken vertrouwden elkaar uit concurrentie-overwegingen
niet alles toe en deelden destijds onderling weinig informatie. Later hoorden we dat de Staatsmijnen het vanwege het
brandgevaar niet verantwoord vonden een soortgelijk product
te maken. Ook bij een ander bedrijf wist men er meer over."
Rentmeester vult aan: "Pas na het ernstige incident kwam de
communicatie op gang. Het was immers een probleem van
iedereen. We hebben er daarna veel aan gedaan, zoals het
ontwikkelen van een "early warning" systeem. Dat heeft gelukkig nooit hoeven te functioneren. En ook heeft de ENCK samen met een Duits bedrijf een eigen blussysteem ontwikkeld,
met brandlansen, om eventueel bij de bron - de brandhaard
- te kunnen blussen."

Rinus Rentmeester, anno 2015 Voormalig bedrijfsleider zwavelzuurfabneken bij ENCK

geen probleem mee. Wij liepen technisch voorop."

In de jaren 80 en 90 werd het accent voor wat betreft de
milieuproblematiek verlegd naar de lozing in de Nieuwe
Waterweg van met name het afvalgips van de fosforzuurfabricage. Rentmeester: "Maar ook dit probleem werd afdoende
opgelost en uiteindelijk hadden wij de modernste fosforzuurfabriek van Nederland met het hoogste rendement ter wereld."

De twee grote schoorstenen van de fosforzuurfabrieken (op
het bedrijf werden deze Gert en Hermien genoemd) werden
een antisymbool voor de gemeente Vlaardingen. Rentmeester:
"Het ging grotendeels om waterdamp met een klein beetje
fluor. Dat was niet acceptabel en dat vonden wij zelf ook. We
zijn gaan studeren op andere mogelijkheden. We gingen de
indampmethodiek van het zuur verbeteren, want bij het tot
dan toegepaste systeem, waarbij rookgassen door het zuur
werden geblazen, namen deze van alles mee. Er werd gepoogd de verontreinigingen er zoveel mogelijk uit te wassen,
maar dat lukte niet voldoende. Er is toen overgegaan op vacuümtechnieken. Dat innovatieproces was bekend, maar wij
waren een van de eersten die het hebben toegepast". En zo is
er over de hele linie een scala aan mogelijkheden ingevoerd,
ook in de mengmestfabriek waar door grondige proceswijziging de emissies van stof, ammoniak en nitreuze gassen vrijwel tot nul werden gereduceerd.

"De ENCK had zeer zeker begrip voor burgers en autoriteiten
die vraagtekens zetten bij milieukwaliteit: dat werd serieus
genomen en het bedrijf probeerde er zoveel mogelijk aan te
doen, maar soms ging dat niet zo snel. En dat kwam niet goed
over." In de kranten stonden vrijwel wekelijks negatieve artikelen over de luchtkwaliteit en richtten de pijlen zich veelal
op de ENCK. Er was volgens beide heren ook weinig contact
tussen de ENCK en de media. Dat was zonder meer een zwak
punt van het bedrijf. Er was ook lange tijd binnen het bedrijf, zoals tegenwoordig normaal is, niemand die zich specifiek met de public relations, communicatie en voorlichting
bezig hield. Dat gebeurde pas vanaf eind jaren tachtig. "Wij
waren als ENCK bang om statements te maken als je geen
zekerheden had. De beeldvorming was daarom nadelig voor
de ENCK."

Dan komen we over de brand van 1963 in de mengmestopslagloods te spreken. Kolmeijer: "De eerste brand in 1963 was
echt een gevaarlijke. Wij waren ons aanvankelijk niet bewust
hoe ernstig het was. Althans, niet op dat moment, maar kort
daarna wel en we zijn gaan nadenken hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Mogelijk werd het veroorzaakt omdat een looplamp die bedolven was onder de nitraathoudende mengmestkorrels tot zelfontbranding aanleiding heeft gegeven. Later
zijn we tot het besef gekomen dat zolang je de brandhaard
niet echt blust, de ontleding gewoon doorgaat. Het ging om
een opslagbox van 1.000 ton. Tijdens de brand van die hele
berg in de opslagloods is een gigantische hoeveelheid chloor
en nitreuze gassen vrijgekomen." Kolmeijer vervolgt: "De si-
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controleapparaat De echte oplossmgen voor het milieuvraagstuk moesten in zijn ogen worden gevonden in technologische verbeteringen Deze mooie woorden namen niet meteen
de ontevredenheid en ongerustheid bij de bevolking weg De
burger moest er voor een deel mee leren leven, zo stelde de
voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, ir B
Wilton, in zijn nieuwjaarsrede een "stankvrij Rijnmond (is)
nooit haalbaar"

''De overdracht
van bevoegdheden is de
slechtste
beshssing die
men had kunnen
nemen"

In 1973 zou het 'witte stof incident' de ergernis bij menigeen sterk doen opleven Regelmatig werd op bomen en planten tussen de Maassluisedijk en de Marathonweg een laagje
witte stof aangetroffen Het CAR wees begin januari 1973 na
analyse van de neerslag met de beschuldigende vinger naar
de ENCK en beweerde in strijdbare taal dat deze "vervuiling
bewust was gepleegd" Ook wethouder Van Duijn-Spruijt gaf
te kennen te zijn geschrokken Zij had nooit eerder "zo'n enorme troep ( ) aangetroffen" Het college van B&W vond het
kwalijk dat de bedrijfsleiding van de ENCK had verzuimd het
stadsbestuur te waarschuwen, maatregelen tegen de veroorzaker van de witte stofneerslag zouden niet uitblijven, want
het gemeentebestuur kon dit niet over zijn kant laten gaan De
Inspectie van de Volksgezondheid werd ingeschakeld Echter,
eind januari het de inspecteur weten dat het bedrijf zich aan
de eisen van de hinderwetvergunning had gehouden en met
strafbaar had gehandeld Het besef drong bij het stadsbestuur
door dat de eerder verleende vergunning tekort schoot en niet
afdoende was om hinder van deze stofemissie tegen te gaan
De ENCK kon waarschijnlijk hooguit aansprakelijk worden gesteld voor alle schade aan de beplanting In februari 1973 verscheen een onderzoeksrapport van TNO waaruit naar voren
kwam dat de witte stof, die onder andere was neergedaald in
de Westwijk, het gevolg was van de productie van een nieuw
soort kunstmest in de mengmestfabriek van de ENCK

Portret Kees Boender
De grondigste beschrijving van wat zich heeft afgespeeld
rond het milieuprotest in het jaar 1970 in Vlaardingen, is
ongetwijfeld van de hand van socioloog dr Kees Boender,
oud-wetenschappelijk medewerker aan de Erasmus
Universiteit Zorgvuldig formulerend reflecteert hij in
het interview op de periode waarover hij zijn proefschrift
schreef met de titel Milieuprotest in Rijnmond, sociologische analyse van milieusolidanteit onder elites en publiek
"Eigenlijk was ik op zoek naar arbeidersprotest en dat is
er gewoon niet uitgekomen Gelijktijdig bood het onderzoek mij de mogelijkheid om een eigen visie op het ontluikend milieubewustzijn te ontwikkelen Twee aspecten zijn
daarbij van belang In de eerste plaats is dat de uniciteit
van de gemeente Vlaardingen in de zin van de geografische ligging en haar geschiedenis, in de tweede plaats
speelde daar de opkomst van de geemployeerde middenklasse een rol"

In juni 1973 besloot de gemeente Vlaardingen in beroep te
gaan bij de Kroon tegen een vergunning die de ENCK inmiddels had aangevraagd voor de uitbreiding van de productie
Het CAR was faliekant tegen de kunstmestfabriek, laat staan
tegen uitbreiding, en stimuleerde bewoners bezwaar aan te
tekenen Ook de VtM tekende bezwaar aan tegen vergunningverlening en sprak van minachting van het belang van
de bevolking Het CAR verweet in oktober 1973, bij monde
van Poppe, dat de gemeente Vlaardingen aan het lijntje liep
van de ENCK De kunstmestfabriek had de stadsbestuurders
inmiddels weten te overtuigen de witte stofneerslag afdoende
te kunnen bestrijden met zogenaamde 'stofvangers' die ervoor moesten zorgen dat er niet veel meer dan waterdamp
de schoorsteen zou verlaten Volgens Poppe was er gewoonweg sprake van een primitieve noodoplossing De vergunning
werd, ondanks de bezwaren van de VtM en het CAR, verleend
aan de ENCK

"Om met het eerste te beginnen Alles speelt zich af in
een gemeente die zich kenmerkte door een sterke groei
na de Tweede Wereldoorlog De stad werd bestuurd door
een bestuurlijke elite Net als in Rotterdam hoefde deze
elite aan bijna niemand rekenschap af te leggen En als
het mis ging werd al snel gezegd Ach, een bakker verliest
ook weleens wat meel Deze arrogantie kwam veelvuldig
voor Alles stond in het teken van de groei en het eigen
belang Er was sprake van een bestuurlijke elite die samen met een aantal leidende figuren uit de industrie een
planmatige aanpak voorstond en vervolgens heel pragmatisch te werk ging om die visie te realiseren Daarin
gingen ze ver Het is puur een regentengeschiedenis en
in Vlaardingen kreeg men de ruimte Bedenk ook dat het

Toch werden de milieuvereniging en het milieuactiecomité al
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dans. Later werd het CAR opgericht en zij mobiliseerden de
bevolking. Daaromheen was veel dynamiek en dat gold ook
voor de toestroom en afstroom van deelnemers. Het milieuprotest was vluchtig van karakter."
Het scholierenprotest ontstond naar de mening van Boender
van binnenuit en was een logisch voortvloeisel van de hierboven weergegeven processen, waarin drie stappen zijn te
onderscheiden:
1- De eerste stap was het ontluikend bewustzijn. Men wist
dat men in Vlaardingen op een vulkaan leefde en daar
werd weinig aan gedaan.
2- Vervolgens werd Vlaardingen uitgeroepen tot saneringsgebied. Dat was primair vanwege de milieukwaliteit,
maar ook stadsvernieuwing speelde daarbij een rol. Veel
oude woningen werden gesloopt vanwege de vooruitgang.
3- Tot slot werd het regionaal bestuur Openbaar Lichaam
Rijnmond (OLR) in 1964 opgericht. Verbetering van de
milieukwaliteit was een belangrijk beleidsdoel, maar volgens Boender wilde men eigenlijk vooral voorkomen dat
partijen tegenover elkaar kwamen te staan. Het OLR was
het poldermodel 'avant la lettre'.
-

^j^

.

I

Boender: "Inhoudelijk timmerde het OLR wel aan de weg en
werd het een organisatie om rekening mee te houden. De opgelegde samenwerking van het OLR met de provincie ZuidHolland en de latere opheffing van het OLR, waardoor sprake
was van een overdracht van bevoegdheden van het Openbaar
Lichaam Rijnmond naar de provincie zijn slechte beslissingen
geweest voor de bewaking van de milieukwaliteit."

Kees Boender, anno 2015 Onderzoeker milieuprotest in Rijnmond in
jaren '60 en '70

een oude vissersstad was met een sterke christelijke inslag;
dat gaf een aparte binding waardoor een bijzondere cohesie
bestond met ruimte voor een elite. Later was diezelfde cohesie
de voedingsbodem voor een grote actiebereidheid en maatschappelijk bewustzijn."

Boender meldt dat hij ondanks zijn wetenschappelijke belangstelling voor milieubewustzijn en milieuactivisme geen stempel op de inhoud van het debat wenste te drukken. "Ik ben
nooit geëngageerd geworden. Juist door mijn neutrale rol kon
ik mijn observaties goed doen."

Wat ook een rol speelde in Vlaardingen was de vestiging van
het Unileverlaboratorium. "Dat trok een stedelijke middenklasse aan. Juist enkele leidende figuren uit die middenklasse
plaatsten vraagtekens bij de milieukwaliteit in Vlaardingen.
Het waren mensen die eigenlijk kanttekeningen maakten bij
het beleid van de eigen werkgever. De welvaart bracht in de
ogen van die kritische middenklasse dus niet alleen maar
voorspoed. Daaruit is de VtL ontstaan. Deze vereniging steunde voornamelijk op de opkomende stedelijke middenklasse en
niet op de arbeidersklasse. De verstedelijking, die gepaard
ging met stadsuitbreidingen en later stads vernieuwingsprojecten waarin onder meer Vlaardingen voorop liep, is een belangrijk verklarend element voor het ontstaan en de groei van
het milieubewustzijn."

Het proefschrift heeft geen grote impact gehad. Boender: "Op
de universiteit is nog een bijeenkomst georganiseerd onder
leiding van André van der Louw. Bij het OLR werd het proefschrift goed ontvangen en het is positief besproken in het
Rotterdams Nieuwsblad. Daarna werd het al gauw dood en
doodstil. Ik was daar niet over teleurgesteld, maar het heeft
mij wel verbaasd."

"Ik ben geneigd te zeggen dat wat de VtL deed, was blaffen
tegen de maan. De leden van de VtL waren hoogopgeleid,
woonden deels in Rotterdam en hun acties waren juridisch
van aard waar niet iedereen van wakker lag. Een rituele
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snel gesterkt inzake hun opvattingen over de schijnoplossingen. In februari 1974 werd Vlaardingen opnieuw verrast door
een fikse stofemissie. De eerder toegezegde maatregelen van
de kunstmestfabriek bleken geen effect te hebben gesorteerd
en de verontwaardiging was groot. Het gemeentebestuur besloot een kort geding aan te spannen en hield de ENCK verantwoordelijk voor de stofneerslag die de Zuidbuurt had veranderd in een "sneeuwlandschap". B&W eisten een dwangsom van een miljoen gulden om nieuwe stofincidenten te
voorkomen en de ENCK kon tevens een schadeclaim verwachten van 20.000 gulden. Dat was niet het enige: de stadsbestuurders hadden meer noten op hun zang. Zij wilden tevens
dat de poedervormige kunstmest in gesloten bewaarplaatsen
werd opgeslagen. Voor het lossen en overslaan zouden speciale morsarme grijpers moeten worden gebruikt en bij zuidwestenwind zouden deze activiteit en de productie moeten
worden stilgelegd. Op 18 april diende het kort geding voor
de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.
Vooralsnog voelde de rechter weinig voor al te straffe maatregelen en stuurde aan op een schikking. Voor de ENCK was
een aantal eisen onaanvaardbaar, omdat daardoor meer dan
de helft van het jaar niet zou kunnen worden geproduceerd.
De president van de rechtbank wilde vooralsnog geen vonnis
uitspreken: "Ik wil geen pistolen uitdelen" en wenste de zaak
voorlopig eerst met een milde aanpak te regelen door het maken van een pakket van vaste afspraken. Poppe was uitermate
ontevreden: "Dit is een schijnproces", want de kunstmestfabriek kreeg de gelegenheid zelf een lijstje met maatregelen
op te stellen die het vrijwillig kon treffen om stofneerslag te
voorkomen. Zo vrijwillig was het ook niet, want enkele dagen
later liet het provinciebestuur van Zuid-Holland weten aanvullende voorwaarden in de vergunning voor de ENCK te willen opnemen die herhaling van de stofregen moesten voorkomen. Sluiten van de kunstmestfabriek was in ieder geval geen
optie. Spoedig reageerde de ENCK met de mededeling zich te
zullen neerleggen bij de gestelde voorwaarden en enkele eisen
van de gemeente Vlaardingen. Daarmee was de kou uit de
lucht. Nadien nam het aantal incidenten met rasse schreden
af. Althans, de ENCK kwam over zaken als luchtverontreiniging en stank zelden meer in de media.

externe risico's. De mate waarin zich dit manifesteerde in
Vlaardingen was wellicht ongekend in Nederland.
Het mag daarom geen verbazing wekken dat juist in
Vlaardingen de milieubeweging zich sterk openbaarde. Deze
had een geheel eigen karakter: de milieuorganisatie van het
eerste uur (VtL, later VtM) had een sterk juridisch-bestuurlijke oriëntatie en aanpak. De latere actiegroepen (CAR, MAN)
waren meer gericht op protest, het mobiliseren van bewoners
en sterk gefocust op de politiek. In dit verband was in landelijk opzicht het scholierenprotest een spontane en vooral
redelijk unieke actie die aangaf hoezeer men verontrust was
over de milieukwaliteit en het leefklimaat. Zonder schroom
mag worden gesteld dat Vlaardingen daarmee een belangrijke
voorloper was van het moderne milieuactivisme, waarbij niet
voorbij kan worden gegaan aan de rol die Remi Poppe als actievoerder speelde
Donkere wolken boven de stad tijdens de brand bij de Chloride op het
industrieterrein in de Vettenoordsepolder
(FotoG Kalkman, collectie HVV)

Tot besluit
Wat zijn de conclusies die we uit de roerige periode 1957-1974
kunnen trekken? De titel van deze bijdrage luidt: Onder de
rook en stank van de vooruitgang. Hiermee wordt kort samengevat in welk spanningsveld het naoorlogse Vlaardingen
zich bevond. Enerzijds kunnen we deze periode typeren als
een tijd van economische opbouw en vooruitgang waarbij Vlaardingen, om naast Rotterdam de tweede stad in het
Rijnmondgebied te zijn, via bestuurlijke ambities onomwonden inzette op een beleid van stedelijke uitbreiding, groei van
werkgelegenheid en economie. Deze ambities gingen anderzijds echter gepaard met niet voorziene negatieve effecten
als stank, luchtverontreiniging en (wat tegenwoordig heet)
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Een doorgaans onderbelicht aspect is de rol van het bedrijfsleven, met name de kunstmestfabriek ENCK Natuurlijk is het
zo dat in het bedrijfsleven het primaat aanvankelijk eenzijdig
lag op financieel-commerciële prestaties Veel minder bekend
is dat door diverse bedrijven in die jaren wel degelijk forse inspanningen werden verricht om de toch ook in hun ogen zorgwekkende milieuoverlast te verminderen Twee zaken vallen
hierbij op In de eerste plaats duurde de ontwikkeling en implementatie van procesinnovaties om schoner te produceren
langer dan iedereen wenste In de tweede plaats was de communicatie van de overlastveroorzakende bedrijven met bewoners en actievoerders uitgesproken zwak Hierdoor ontstond
in de beeldvorming de indruk alsof desbetreffende bedrijven
het maatschappelijk belang botweg negeerden

BronnenStadsarchief Vlaardingen
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Op woensdagmiddag 11 augustus 1976 opende burgemeester
Willem Adrianus Kieboom op de Vlaardingse Westhavenkade
de Dansschool Van Rijswijk Omringd door kinderen en kleinkinderen van de eigenaren, het echtpaar C J van RijswijkBeekveld, werd het pand ontsloten Van de feestelijke gebeurtenis, waarbij vele genodigden aanwezig waren, werd in
de lokale krant Groot Vlaardingen uitgebreid verslag gedaan
Uit de speech van Kieboom werd flink geciteerd De burgemeester prees het lokale initiatief en complimenteerde ook
de Maassluisse architect J 't Hoen en het Schiedamse bouwen aannemingsbedrijf Schroot & Co Zij hadden immers een
groot en vervallen gebouw, samengesteld uit twee oude haringpakhuizen, omgebouwd tot een moderne dansschool De
nog maar recent geïnstalleerde Kieboom had - waarschijnlijk
van een van zijn ambtenaren - vernomen dat voor de verbouwing een bioscoop in het pand gevestigd was geweest "Het
zal wel aan de keuze van de films gelegen hebben, dat deze
bioscoop niet floreerde", aldus de eerste burger van de stad
Vlaardingen, die daar met weinig gevoel voor nuance nog aan
toevoegde "In deze tijd zou het beslist beter lukken'"'

tijdstip - in de Luxor te zien waren, zorgde uiteindelijk voor
matig gevulde zalen op de Westhavenkade Toch had de Luxor
in Vlaardingen betere tijden gekend
Naar de film in Vlaardingen
Het heeft lang geduurd voor er in het 20e-eeuwse Vlaardingen een bioscoop werd gevestigd Pas in 1928 opende het
Luxor Theater zijn deuren Het fenomeen film bestond toen
al meer dan dertig jaar De geboorte van de film als publiek
vermaak was op 22 maart 1895, toen de gebroeders Auguste
en Louis Lumiere in Parijs hun eerste (46 seconden durende)
film La Sortie de l'Usme Lumière de Lyon vertoonden Op 28
december 1895 vertoonden ze in het Grand Cafe in dezelfde
stad voor het eerst een film tegen betaling Daarna ging de
ontwikkeling razendsnel al in maart 1896 werd er voor het
eerst in Nederland een film vertoond Films werden vaak in
een kermistent gedraaid Gedurende de eerste drie decennia
van de twintigste eeuw was film geluidloos of 'stom' Bioscooporganisten en explicateurs (die de films van commentaar
en geluidseffecten voorzagen) zorgden voor het nodige geluid

In het begin van de jaren zeventig was het nog niet erg gebruikelijk om stadsbestuurders te wijzen op onjuistheden in
hun beweringen, in ieder geval niet m Vlaardingen, maar menig lokale krantenlezer zal de bewering van de nieuwe burgemeester als dolkstoot in de rug ervaren hebben Immers, de
niet florerende bioscoop van Kieboom was het sinds 1928 in
Vlaardingen gevestigde Luxor Theater De Luxor, die 45 jaar
lang een bioscoop voor alle Vlaardingers was geweest ^

Gedurende de eerste twee decennia van de twintigste eeuw
bestond er in het overwegend christelijke Vlaardingen geen
vaste bioscoop In die dagen bestond er in Vlaardingen een
zgn Bioscoopcommissie Die was opgericht in 1915 en werd in
1929 omgedoopt tot Commissie van Toezicht op de Bioscopen
Deze commissie zou tot aan de Bezetting blijven bestaan en
zag toe op het behouden van de bevolking voor moreel verval
door bioscoopbezoek' Immers film werd in die dagen door
velen gezien als lichtzinnig en onzedelijk, als vergiftiging van
de jeugd Een poging in 1919 van de Rotterdamse architecten
W H J Terpstra en P A Liesveld om in Vlaardingen aan de
Boslaan een bioscoop op te richten mislukte jammerlijk De
meerderheid van het college van B en W adviseerde met succes de Gemeenteraad het verzoek af te wijzen, omdat "in de
bioscoop met haar onvermijdelijke uitwassen een maatschappelijk kwaad moet worden gezien" ^

Een van de krantenlezers die zich meer dan gemiddeld geërgerd had aan Kiebooms uitspraak was de voormalige directeur van de Luxor, Nacky N Mulder Mulder, samen met zijn
echtgenote, besloot een gepeperde brief naar Groot Vlaardingen te sturen, waarin de gewezen exploitanten van het theater haarfijn uitlegden wat de eigenlijke oorzaak was van de
sluiting van de Luxor ^ De Mulders achtten de uitspraak van
Kieboom kras en oppervlakkig

Toch werden er in de stad regelmatig films vertoond, zoals bijvoorbeeld op 6 en 7 oktober 1922 Volgens een strooibiljet was
er toen een filmvoorstelling in lokaal Excelsior op de Oosthavenkade 10 ^ Deze Excelsior Bioscoop was nogal eenzijdig in
het aangeboden filmmateriaal Dit had te maken met het feit
dat het bestuur van de Christelijke jeugdvereniging Liefde en
Vrede de selectie maakte Een aantal jaren later bood Excelsior bijvoorbeeld de geluidloze film De jacht naar het geluk
aan Ongetwijfeld was dit een keurige film zonder geweld of
schaars geklede heldinnen Daar kwam in 1928, Gemeenteraad en Bioscoopcommissie of met, verandering in

"Nogmaals, wij vinden het niet fair over een zaak, die 40
jaar lang een, zij het bescheiden, rol in Vlaardingen gespeeld heeft, te zeggen dat de exploitanten het wel verkeerd gedaan zullen hebben De visserij in onze stad is ook
niet verdwenen omdat er verkeerde netten gebruikt zijn'"
De Mulders wezen de lezers van Groot Vlaardingen erop dat
de Luxor de lange concurrentiestrijd met de grotere bioscopen in Rotterdam had verloren Daarbij had de Gemeente
Vlaardingen, met zijn - volgens De Mulders - torenhoge vermakelijkheidsbelasting, niet bepaald geholpen De oorzaak
was volgens het echtpaar niet de filmkeuze, maar het feit
dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag als premieresteden
permanent publiek uit de kleinere bioscopen wegtrokken Het
feit dat bijna alle premierefilms ook altijd - maar op een later

Het Luxor Theater opent zijn deuren, 1928
In het pand Westhavenkade 43, een voormalig haringpakhuis, werd in 1928 de eerste echte Vlaardingse bioscoop gevestigd De 45-jarige ondernemer Jan Smallegange, afkom-
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Het Luxor Theater, vanaf de Oosthavenkade gefotografeerd
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Een ander links dagblad De Tribune
wist op ludieke wijze de gevoelige
snaar in Vlaardingen te raken. Op
17 januari 1929 werd onder de titel
"De zonde in het deftige dorp" melding gemaakt van een frontaanval
van een Vlaardingse politieagent; hij
"verbaliseerde de bioscoop-exploitant wegens het geven van zondige
voorstellingen op den dag des heeren".

-'S

"Want enkele weken terug had Satan op slinksche wyze - schrik niet,
lezer - een bioscoop binnen de vrome
muren van deze godsstad weten binnen te smokkelen. Direct werden
alle krachten gemobiliseerd, de gemeenteraad zette zich
aan de samenstelling van een verordening, die bioscoopvoorstellingen binnen een afstand van 50 meter van een
kerk verbood'" (...) Van alle kanten wordt dus de zonde
aangegrepen en we vreezen voor de listen des duivels
werkelijk het allerergste."

C

stig uit Spaarndam, had een bouwvergunning aangevraagd
en werd op 28 september 1928 de eerste directeur van het
Luxor Theater. De Gemeenteraad had op 20 juli 1928, naast
de beslissing om een gedeelte van de Afrol - lopend van de
Gedempte Biersloot tot de Broekweg - de naam Groen van
Prinstererstraat te geven, het bioscoopvoorstel goedgekeurd.'

Het zat Smallegange dwars dat hij op zondagen, voor velen
toen de enige vrije dag in de week, geen voorstellingen mocht
geven. Pogingen om toch gelijk te krijgen strandden al snel bij
het college van B&W, dat met artikel 4 van de Zondagswet in
het achterhoofd op 18 mei 1929 aan Smallegange berichtte:
"In verband met Uw verzoek ingevolge de Woningwet, om
vergunning tot oprichting van een bioscoop in deze gemeente,
deelen wij u mede dat wij niet bereid zullen zijn toesteming
te verleenen tot het geven van bioscoopvoorstellingen op Zondag."" Het Staatskundig Gereformeerd Dagblad De Banier,
een felle tegenstander van deze goddeloze openbare vermakelijkheden op de zondag, volgde Smalleganges pogingen op
de voet. De Banier meldde op 10 september 1929: "Geen bioscoop op Zondag. De heer J. Smallegange, de exploitant van het
bioscoop-theater alhier, heeft van B. en W. bericht ontvangen
dat hy op Zondag geen voorstellingen mag geven. Gelukkig
zal dan ook de bioscoop op Zondag gesloten blijven [mijn cursivering / PM]."

Precies drie maanden later, op maandag 24 december 1928,
opende het Vlaardingse Luxor Theater zijn deuren. Smallegange had voor een bekende naam gekozen. De naam Luxor
sierde namelijk overal ter wereld vele bioscopen. Ook het nabijgelegen Schiedam kende zijn Luxor: in de jaren 1923-1933
was er een bioscoop met deze naam gevestigd aan het Broersvest. Deze moest in 1933 wijken voor het nieuwgebouwde
Passage Theater, een luxe-zaal van de bekende bioscoopexploitant Abraham Tuschinski (1886-1942).* De bekendste bioscoop in de regio met de naam Luxor was die in Rotterdam.
Het linkse blad Voorwaarts was onder de indruk van het
theater. De inrichting voldeed aan alle moderne eisen, en de
veiligheid van de bezoekers was gegarandeerd. Het kleine
theater overtrof menig bioscooptheater in de grote stad. De
filmprojectoren waren van het allernieuwste type, zodat het
vertoonde beeld kristalhelder was. De directie wilde het theater op grootse wijze openen en had daarom verschillende organisaties ter plaatse uitgenodigd, gedelegeerden af te vaardigen voor de 24e december. Voorwaarts vond deze maatregel
buitengewoon sympathiek, "omdat hierdoor wordt bewezen,
dat het de bedoeling van de directie is, te doen zien wat in de
naaste toekomst van haar is te verwachten, daarbij erkennend
dat welslagen alleen dan mogelijk is, indien hierbij de burgerij
volle medewerking verleent".^

Een kleinere overwinning op de Luxor werd door dezelfde
krant gemeld op 24 oktober 1929: B en W besloot om het
vertonen van schoolfilms, overeenkomstig het advies van de
plaatselijke Schoolcommissie, "niet te doen plaats hebben in
het bioscoop-theater, doch, zooals tot nu toe gebruikelijk was,
in het Handelsgebouw".
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Zoals hierboven vermeld waren de films die in de Luxor vertoond werden, zoals bijna overal in Europa, nog geluidloos
Deze silent movies werden vanaf maart 1930 in Vlaardingen
opgeluisterd door een organist '^ De geluidsfilm deed echter
zijn intrede in de jaren 1930-1931 Na de eerste geluidsfilm,
of talkie, uit 1927 - de Amerikaanse rolprent the Jazz Smger
met Al Johnson - perfectioneerde men de geluidsfilm binnen
enkele jaren Met de stomme film was het toen snel gedaan Er
was eigenlijk maar één beroemde (en tegendraadse) acteurregisseur nog enkele jaren vast bleef houden aan het concept
van stomme films Charles Chaplin Voor het internationale
bioscoopwezen betekende dit een grote verandering

gebouwd, met plaats voor een buffet, en de projectiekamer
werd gereedgemaakt voor geluid Op vrijdag 25 september
1931 heropende de verbouwde Luxor zijn deuren Dit was een
grote gebeurtenis in de stad, die voor de verandering uitvoerig
werd aangekondigd Aan deze heropening was een feestelijk
programma verbonden, met muziek, artiesten, korte films en
een hoofdfilm Op het programma stond namens de directie
vermeld "Ons geheele programma is sprekend en zingend '"^
Het programma van die avond was gevarieerd Het begon met
een "Openingsrede door den bekenden prof Roland", die later
in het programma zou terugkeren Daarna volgden eerst een
zgn "bespeling van het wonderorgel" en drie andere items
een bioscoopjournaal met wereldnieuws, een kort filmpje uit
1928 getiteld "Gelukkige Jongens" en tenslotte "Een tragedie
in een hondencabaret (een wonder van techniek, de sprekende honden)" De gelukkige jongens, oftewel Ernie Hall en Billy
Jones, vormden als de Happiness Boys een bekend duo op de
Amerikaanse radio Het filmpje met de sprekende honden was
er waarschijnlijk een uit de serie All Barkie Dogville Comedies (1929-1931), ook wel Barkies geheten In deze short movies traden getramde honden met kostuums op, voorzien van
dialogen ingesproken door acteurs " Na de drie korte films
was het tijd voor live entertainment door Roland, vergezeld
door ene Ruby d'Oray, de eerste vrouwelijke telepaat van het
Parijse Theatre de l'Empire Professor Roland - vermoedelijk
niet een echte hoogleraar - stond bekend als een geheugenwonder, een soort Mr Memory aan wie het publiek van alles
en nog wat mocht vragen Hij had ook een boekje geschreven getiteld Telepathie, suggestie, hypnose Cursus voor de
toneel-praktijk Het was de bedoeling dat de Vlaardingse bioscoopbezoekers vragen mochten stellen uit het Visserijblad
Roland trad in de jaren twintig en dertig op met een act vol
hypnose en occultisme in het voorprogramma van bioscopen
en theaters in het hele land (als "Het mysterieuze raadsel") "
Na deze sensatie volgde een pauze met orgelbespeling En
daarna was het tijd voor de hoofdfilm "De vaandrig van den
Keizer, met in den hoofdrol RAMON NAVARRO" Dit was de
bijna anderhalf uur durende geluidsfilm Daybreak uit 1931,
waarin de in Mexico geboren acteur Ramon Novarro een luitenant in de Oostenrijkse keizerlijke garde speelde Met deze
gloednieuwe film in een prachtig verbouwde bioscoop had de
geluidsfilm zijn intrede gedaan in de vissersstad
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De nieuwe directeuren Nacky Mulder en Piet Melk
Jan Smallegange hield het voor gezien in 1931 en werd opgevolgd door Louis Daniels Uit zijn dagen is een reductiekaart
overgebleven, waarmee de Vlaardingse filmliefhebbers doordeweeks het theater konden bezoeken Voor de eerste rang
(vooraan in de zaal) betaalde men 20 cent, voor het balkon
("Lux") 70 cent'" Tijdens Daniels' directeurschap kreeg de
Luxor een nieuwe, zestienjarige organist, de later als dirigent
van het Metropole Orkest beroemd geworden Dolf van der
Linden (1915-1999) Onder de naam Dave Lincy (Dolfs eigen-

Filmaffiche van The Jazz Smgei (1927) de eerste sprekende film

Overgang naar de geluidsfilm en heropening, 1931
Door de komst van de geluidsfilm kon de Luxor natuurlijk niet
achterblijven In 1931 volgde er een verbouwing Het belendend pakhuis werd bij de bioscoop getrokken, een foyer werd
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lijke voornaam was David) kon hij
flink improviseren op het bioscooporgel. Dat liep ook wel eens
uit de hand:
"Soms bleef tijdens de voorstelling een hoge toon vastzitten en moest hij in allerijl in
het instrument klimmen om
het euvel eigenhandig te verhelpen. Dan joelde het publiek
en regende het af en toe zelfs
pindadoppen en sinaasappelschillen in de orkestbak.""
In het najaar van 1934 werden de
Zaandammers Piet Melk (18971967) en Nicolaas "Nacky" Mulder (1897-1978) directeuren van
de Luxor. Op 7 september van dat
jaar was de eerste voorstelling on
der de nieuwe leiding. Melk en Mulder waren zeer veelzijdige
mannen. Beiden waren werkzaam geweest als explicateurs
in Zaanse bioscopen; Melk in de Flora-bioscoop en Mulder in
het ApoUo Theater. Melk was tevens gasmeteropnemer, exworstelaar en zanger en had met Mulder in 1927 zelfs een film
gemaakt voor de lokale oliehandel Albert Wijnberg. Mulder
had een even veelzijdig verleden. Hij had gewerkt als apothekersjongen, houtwerker, stratenmaker, arbeider in een meelfabriek, krantenbezorger, schoenmakersbediende, grondwerker, bierbottelaar en - reeds genoemd - explicateur. Daarmee
werd hij de opvolger van een in Zaandam legendarische Belgische explicateur, Guus Jansen. Mulder zou later, in een interview voor het Zaanse dagblad De Typhoon uit 1952, nostalgisch terugkijken op dit lang geleden verdwenen beroep:

Nacky Mulder omringd door het personeel van het Luxor Theater, vermoedelijk 1934
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson)

Hoe kwam Nicolaas Mulder aan de bijnaam Nacky? Hij dankt
die naam "aan een soort biscuit, dat een jaar of 45 geleden
[= 1907] in de handel kwam onder de aanduiding Nick-Nack.
Schoolvrienden noemden hem sindsdien Nick Mulder en daar
kwam later Nack, oftewel Nacky van, een verkleinwoord, omdat Nicolaas altijd een wat tengere jongen was." Uiterlijk had
hij wel iets weg van de slanke danser-acteur Fred Astaire.'^
Voor Mulder betekende het directeurschap van de Luxor een
verhuizing naar Vlaardingen, een volgens een Zaanse krant
"wat sombere, naar haring ruikende stad aan de Nieuwe Waterweg, waar het vooral op regendagen vrij triest is."" Piet
Melk bleef in Zaandam wonen en bleef tot halverwege de jaren vijftig Mulders mededirecteur. Ook waren beiden directeur van de in 1936 opgerichte Luxor-bioscoop in Maassluis.
Deze in de A. van der Horststraat (nummer 29) gevestigde
bioscoop met driehonderd plaatsen bleef bestaan tot 1969. Na
het vertrek van Melk volgde Mulders echtgenote op als mededirecteur in Vlaardingen en Maassluis.^"

"En toen kwam de sprekende film. Ik geloofde d'r niet aan.
Hoe kon een film nou spreken? Maar 't ging en ik dacht:
Nacky, daar ga je! Ze snapten wel niks van de Engelse taal,
maar met het expliceren was 't uit. Met mij niet, want ik
werd chef en nou... nou ben ik directeur van een eigen
bioscoop. M'n ideaal."
In zijn vrije tijd was Mulder zanger en humorist (hij trad regelmatig op) maar ook schrijver van gedichten en verhalen.
Hij leverde heel wat materiaal voor Gemeenteblad de 7000,
een weekblad uit Zaandam. Maar ook werden zijn korte verhalen in landelijke dagbladen gepubliceerd, zoals "De zee" in
Het volk. Dagblad voor de Arbeiderpartij van 23 mei 1931
en "De groote vacantie-zeereis van Arie en Wim" in De Tijd.
Godsdienstig-staatskundig dagblad van 13 juni 1931. Toen
Mulder op 26 januari 1926 in Zaandam huwde met de 24-jarige Anna Maria Mars gaf hij als beroep 'los werkman' op.
Hij zou het later nog schoppen tot chef in de Flora-bioscoop.

Mulders vaardigheid met de Nederlandse taal kwam hem goed
van pas. De nieuwe films werden door hem in kleine advertenties aangekondigd in de Nieuwe Vlaardingse Courant. In
ruil voor drie wekelijkse 20-regelige gedichtjes, ondertekend
met Nacky N. Mulder, kon hij vrij adverteren in de krant. Dat
hij actuele onderwerpen niet schuwde, blijkt uit de voorpagina van de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 25 november
1963, waarop de drie dagen eerder vermoorde Amerikaanse
president John F. Kennedy werd herdacht. Naast een foto van
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NlEUWE VLAARDINGSCHE COURANT!
Vriend
verloren . . .

ROUW OM KENNEDY

Bt; o[ die rampett d u
Dit jaar ona hetft gebracht,
Kwam er dJe nieutoe ra.np.
Ontateliend, onverwacht
Ditmaal w het geen ramp
Van bruid natvurgeioeld
Maar een die vochtant heel
De wereld heejt ontsteld
Een ramp gerijpl alt plati,
In een miadodifl brein
Die, irn licl dood'iijk ec/ioi,
De mejisen stü deed ztjn
Een minne ntent^nmoorA,
Die lieel ie wereld eehokt,
Waardoor b() me \\geen
De adem e t e n schokt
Ee.i vioedig man rermoord'
'n Goed mene, dit doelbeienst.
Der vollv'ren tircde wou
Da( h'i 111 vrede 'int .

x^LL^^f^

Ni^ku K

Mulder

VLAG GOED
Du vlaggen die vandaag
,ils teken var rouw gpheiicii £ijn dicnin by ionfondergan^ Ie verdwijnen
Wel moot men daarbij bedenken dtit een halfityk
Reheien vlag eerst vel gehesen moot «orden on pa:>
daania tngehaald

Bij aanval
gemeenschapsz
president Kennei
Na de tragische gebeurtenis van de v o n e e avond vfds het bi
pelijk, dat aomnugen rekening hielden met de mogelijkheic
de gemeenschapszang in de Grote Kerk zaterdagochtend me
doorgaan Totdat een kwartier voor de aanvang van de b ;
konast de klok begon te luiden cii velen zich naar het kerkgc!
spoedden I>aardoor waren er om elf uur toch ruim negenhor
belangstellenden buecn, toen de promotor van deze gemecnsc
zang, de heer / . Thurmer, het woord nam om met een i
woord stil te staan b(j de plotselinge dood van de Amenki
president

„Gelijk het graf is ons
kortstondig leven . . . "
Tcrwyl de aan\vezigeii zich
van hun plaatsen verhieven gaf
de heer Thurmer uiting aan de
gevoelens van droefenis die ons
hele volk overvielen toen het
nieuw s over de moordaanslag ons
land bi-rcikte 0 \ e r het hoe en

waarom van dit plotselin
schelden wilde de heer Th
geen oordeel geven Wel
hu getuigen van het feit, dt
sident Kennedy een gelotif
is geweest De Christus in \
geloofde, heeft de dood

Gedichtje van Nacky Mulder over John F Kennedy,
Nieuwe Vlaardingsche Courant, 25 november 1963

Francis Lederer) en White Hunter (met Warner Baxter) uit
1934 en 1936. De dubbele voorstelling begon om acht uur 's
avonds en De blanke jager was ook als zondagmatineefilm
te zien om drie uur 's middags. Bij twijfel over aanvangstijden kon er natuurlijk gebeld worden met het theater: telefoonnummer 237.
Een (vermoedelijk) in 1934 gemaakte foto toont het personeel van het Luxor Theater, gezeten voor het buffet. Directeur
Mulder wordt daar omringd door zaalhulpen L. van der Hees
en Piet van der Vlies, kassière juffrouw Berkel, brandwacht
Cees de Ronde (ex-politieagent), buffetchef Jan van Geloven
en operateur Cor van der Vlies.

Kennedy stond een gedichtje van Mulder met de titel "Vriend
verloren...".
De jaren dertig waren goede jaren voor Mulder en Melk. Een
vaste kern van terugkerende bezoekers zorgde voor goed gevulde zalen. De Luxor groeide snel uit tot een goed lopende
bioscoop in Vlaardmgen, een echte volksbioscoop waar de
klompen huiselijk m de vestibule stonden.^' De Luxor was
elke avond open en op woensdag- en zondagmiddag waren
er matinees voor de Vlaardingse kinderen. Het was in die tijd
heel gewoon om een zgn. double feature te vertonen, twee
films voor de prijs van een, net als in de Verenigde Staten. Van
25 tot en met 31 maart 1938 draaiden bijvoorbeeld, zoals de
advertentie in de Nieuwe Vlaardingsche Courant aanduidde,
"2 Hoofdfilms van Klasse!". Het betrof een "buitengewoon
boeiend Superwerk", Thsschen twee werelden, en een avonturenfilm vol spanning. De blanke jager Dit waren de Nederlandse titels van de HoUywoodfilms Man of Two Worlds (met

Op pragmatische wijze sprong directeur Mulder om met het
double feature filmaanbod in de beide Luxors in Vlaardingen
en Maassluis:
"Twee hoofdfilms had je op zo'n avond. Vlaardingen en
Maassluis hadden hetzelfde programma. In de pauze reed
de broer van de operateur^^ op de fiets naar Maassluis met
de ene film en haalde de andere op om in Vlaardingen
kunnen draaien. Ja, met de fiets, want met de trein zou
het veel langer duren. In Maassluis was het zeker een
kwartier lopen van het station naar de bioscoop. Alleen als
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feest van de Arbeidersbeweging werd gevierd, kregen vierhonderd kinderen een middagvoorstelling in de Luxor. Een
geheel andere doelgroep, de plaatselijke Culturele Centrale,
vertoonde op 4 februari 1940 de film Three Comrades (1938),
naar het boek van Erich Maria Remarque.^''

het hard stormde, ja dan duurde de pauze wel wat langer.
Dan stonden ze buiten te kijken: kom-ie al?"^^
Mulder leverde een breed aanbod aan het Vlaardingse publiek. Naast een hoeveelheid Amerikaanse films werd er in
1936 een filmrapportage vertoond van het huwelijk van Prins
Bernhard en Prinses Juliana. Ook vele artiesten traden op in
de Luxor. Een van Mulders belangrijkste doelgroepen waren
de Vlaardingse kinderen. Toen op 2 mei 1939 het 50ste Mei-

Door het oorlogsgeweld en het ongekend grote leed vormden
de Bezettingsjaren in vele opzichten een ingrijpende periode
in de Nederlandse geschiedenis. Voor literatuur en kunsten,
inclusief film, waren het wrange tijden. Voor het Luxor Theater was het aanvankelijk maar de vraag of er na mei 1940 nog
films gedraaid konden worden. Dat bleek mee te vallen, zij het
dat het filmaanbod nogal eenzijdig werd.

lii-mii
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De Luxor in oorlogstijd, 1940-1945
Volgens journalist Thomas Leeflang, die een uitvoerig onderzoek naar het Nederlandse bioscoop- en filmbedrijf in de
oorlogsjaren deed, kan er bepaald geen heldenverhaal verteld
worden over deze tak van vermaaksindustrie.^^ Bioscoopeigenaren draaiden, al dan niet met tegenzin, alle films die de
nieuwe machthebbers voorschreven. Dit soms bedenkelijke
filmaanbod, waaronder de extreem antisemitische film Jud
Süss (van Veit Harlan, 1940), had bepaald geen negatief effect
op de bezoekersaantallen. Sterker nog, de Nederlandse bioscopen werden nog nooit zo druk bezocht als tijdens de oorlog.
Kennelijk was de behoefte om aan de dagelijkse beslommeringen te ontsnappen voor de filmbezoekers in de bezettingsjaren groot. Hierbij nam men voor lief dat de bezetter eenzijdig
bepaalde wat er in de vaderlandse filmzalen gedraaid werd.
De media, in het bijzonder film, waren speerpunten van het
Duitse propagandabeleid, vormgegeven door naziminister Joseph Goebbels. Alleen door de bezetter goedgekeurde films
mochten vertoond worden. Het bioscoopjournaal, het Nederlandse Polygoonjournaal, een belangrijke vorm van nieuwsvoorziening, kreeg een pro-Duitse toon. Reeds op 10 mei
1940, de eerste dag van de Bezetting, was er m bijna de helft
van de 365 Nederlandse bioscopen een Polygoonjournaal te
zien over "De intocht der gemotoriseerde Duitse troepenafdelingen in Den Haag, Amsterdam en Haarlem".^^

w — V L A A R P I N ^ N P—ipn
Wcsthavenkaic - T d . 2317
Van Vrijdag 25 t.c.m.
Donderdag 31 Maart
'
Aanvang 8 »ur
Steffi Duna, Francis
Lederer, EHftsa.Landi
in een buitengewoon boeiend
Superwerk:

„Tussohen
Twee Werelden"
2c Hoofdfilm i
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„De Blanke Joger" m

Voor Joodse filmliefhebbers werd de situatie in Nederland al
snel grimmiger. Vanaf 8 januari 1941 mochten Nederlandse
bioscopen uitsluitend nog bezocht worden door vertegenwoordigers van het "Germaanse ras'. Joodse bioscoopeigenaren,
onder wie Abraham Tuschinski, werden afgevoerd naar concentratiekampen. In de oorlogsjaren werden (zoals overal in
bezet gebied) voornamelijk Duitse films gedraaid, ook voor
de in Vlaardingen gelegerde Duitse militairen. Daarnaast waren er ook films van Italiaanse en Noorse makelij (bondgenoten van de Duitsers) toegestaan, en ook volgens de bezetters

m&t. .June Lang en Warner
Bz^ter* - Een AvonturenSim; ^Ol istlanning l „
2 Hoofdfilms van Klasse I
Zondag 3 uur Matinee:
..DE BLANKE JAGER"

Te zien in de Luxor in maart 1938 Man of Two Worlds en White Hunter Nieuwe Vlaardmgsche Courant, 24 maart 1938
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D I N S D A G A V O N D \H S E P T E M B E R m e t T'mos
naar L u x o r . „ R ' J P E N D E J E U G D " w a s een I t a iiaansche -film m e t D u i t s c h e versie . A l idaValie speelde g o e d •
f-"
" W O E N S D A G 15 S E P T E M B E R k r e g e n w e op
de l a b r i e k w e e r u i t s t e l t o t 15 O c t o b e r .
Z O N D A G M I D D A G 19 S E P T E M B E R m e t T i n u s
en W i m naar h e t C a p i t o l t h e a t e r . E r was daar
een „ B e r q t o e r i s t i n A N G S T . "
f».«

Z A T E R D A G A V O N D 9 O C T O B E R ben i k m e t
T i n u s naa r M u s i s S a c r u m t e S c h i e d a m .
K l a a s v a n B e e c k k w a m m e t een q c d i s t n b u
e c r d o r k e s t , a a n q e r i e n de g e b r e k k i g e t o n e e l r u i m t e qeen p l a a t s b o o d v o o r een v o l l e d i g or
kest. L a m m y v a n d e r H o u t was de z.a nqer . Er

t r a d ook noq een aardig H a w a i i a n t n o op met
zo n rare naam die ik m e t onthouden k o n .
-^1 met al w a s het t o c h w e l een vrolijkeavond

M A A N D A G A V O N D i O SEPTEMBER m e t T i I n u s e n de. lanqe A d r i a a n \Je.rme.er naar L u x o r ,
1 w a a r de H o l l a n d s c h e f i l m „ D E S P O O K T R E I N "
^..^
m e t F i e n t j e de la M a r w e r d v e r t o o n d •
Z O N D A C M I D D A G Xö S E P T E M B E R m e t T i n o s •
cr, W i m n a a r L u x o r P a l a s t . E m i t J a n n i n q s

was plotseling O p a , en nog vv'el o n g e t r o u w d ,
i n d e M m „ Z O A L S DE OUDEN Z O N G E N

Mirijot HielscKer

ZONDAGMIDDAG lO OCTOBER
met T l nus en W i m naar het
Passage theater waar het deze
middag reuze gezellig was want
WIJ zaten ditmaal behoorlijk
tossen de v r o u w t j e s .
Ook de f i l m was u i t s t e k e n d
namelijk „ FRAUEN 51 N D KEINE E N G E L " met i n d e hoofdrollen M a r t h a Hareli en Marqot
nielscher.
^ I

M A A N D A G A V O N D X7 S E P T E M B E R wcer » MAANDAGAVOND 11 OCTOm e t T i n u s en A d r i a a n naar L u x o r . Zarah Le- BER met Tinus en A d r i a a n
ander en Siegfried Breuer in „ P R I M A DONNA'.'^ naar Luxor. Ik zag daar voor
'••-•, de 1" maal de f i l m „ W I R
Z O N D A G M I D D A G 3 OCTOBER m e t T i n u S . s MACHEN M U S I K ^ m e t Ilse
S a m en W i m naar Luxor P a l a s t . De jonge
Werner en V i k t o r de K o w a .
componist M i c h a e l J a r y schreef weer een aan-;.
tal schlagers voor de fijne f i l m „ K A R N E V A L
T - O R J I R DAG MIDDAG 16 OCmet t a n t e Marie naar
DER L I E B E " met Johan Heesters.
f.,,. Rotterdam
i'^Pf'^
om een costuum
voor
mij
te kopen . Bij C t n A
W O E N S D A G 6 OCTOBER
Slaagden wij er in een eenheids
'S middaqs om l our \/\/er<ie.r\ w i j
Ilse W e r n e r
pakkie op de kop te t i k k e n .
t h u i s v e r b l i j d t m e t de qebooi-te
_;8 Avonds ben ik naar Maassluis gegaan waar
van ons b r o e r t j e
t - o r r y , een meisje die ik pas geleden heeft ontmoet
W I L L E M COENRAAD
mij
bij rhet station s t o n d op te wachten . W e hebm
i j DIJ
Moeder en zoon m a k e n het beiden
samen in de m a n e s c h i j n heerlijk gewandeld.
uitstekend.
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Op 14, 20 en 27 september en 11 oktober 1943 bezocht Nicolaas Bergwerf het Luxor Theater (Collectie Stadsarchief Schiedam, Dagboek van
Nicolaas Bergwerf, 1 januari 1943 - 13 mei 1945)

l«ï

doer" (= Trenck, der Pandur, 1940) met Albers te zien.^'
Een zeer belangrijke bron voor het bioscoop- en theaterbezoek
in oorlogstijd in Vlaardingen en omstreken wordt gevormd
door de dagboeken van de Vlaardinger Nicolaas Bergwerf
(1922-2000).^^ Bergwerf en zijn uitgebreide vriendenkring
konden in de oorlogsjaren kiezen uit een ruim aanbod aan
bioscopen: naast de Vlaardingse Luxor waren dat het Luxor
Theater in Maassluis, het City Theater in Den Haag, de Thalia en het Reünie Theater in Gouda, het Passage Theater in
Schiedam en het Luxor Palast, de Rex en de Colosseum in
Rotterdam. Op 2 mei 1943 bezocht hij de Luxor in Maassluis,
waar hij "een aardig filmpie" met Magda Scheider (moeder
van de latere Sissi-actnce Romy Schneider) zag met de titel
"Een avond op de heide" (= Am Abend aufder Heide, 1941).
Bergwerf bezocht in 1943 maar liefst 87 maal een theater en
bioscoop, waarbij hij in zijn perfecte nethandschrift de kosten
exact bijhield (f. 69,05) en in 1944 54 maal (f. 41,05).

ongevaarlijke Nederlandse films - de productie Willem van
Oranje uit 1934 zal daar niet toe behoord hebben - mochten
gedraaid worden. Dit werd het aanbod van het Luxor Theater
in de periode mei 1940 tot september 1944, toen alle bioscopen gesloten werden.
Er is vrijwel niets gepubliceerd over de Luxor in oorlogstijd.
Pieter Borsboom herinnerde zich dat de Vlaardingse bevolking
gewoon de zaal aan de Westhavenkade bleef bezoeken: "We
gingen wel, er was niets anders"." Over de jaren 1940-1942
zijn niet veel details over het filmaanbod bekend, behalve dat
het vaak films met de grote Duitse sterren van die tijd: Hans
Albers en Heinz Rühmann. Op 4 april 1941 respectievelijk 1
januari 1942 waren in de Luxor "De Gentleman-vagebond"
(Lumpaci Vagabubus, 1936) met Rühmann en "Trenck de Pan-

50

op ongekend nauwkeurige wijze per dag vast welke films, concerten en cabaret- en toneelvoorstellingen hij in welke zaal en
plaats had bijgewoond. Vaak illustreerde hij zijn dagboeken
met knipsels en foto's van en de acteurs en musici die hij had
gezien. Grappig zijn Bergwerfs korte beschrijvingen van films
die hij had gezien: "Zarah Leander en Ferdinand Marian hadden het warm in "La Habanera" (16 maart 1944)" en "Theo
Lingen had weer een rol om van te brullen in de film "Zeven
jaar geluk" (22 mei 1944)". Door Bergwerfs dagboeken is het
nu mogelijk om het Vlaardingse filmaanbod in 1943 en 1944
in kaart te brengen.

Bergwerf bezocht Nacky Mulders bioscoop 36 keer in de jaren
1943-1944. Van de 27 films die Bergwerf in Vlaardingen in
1943 ging bekijken, waren er 22 Duits, drie Italiaans en twee
Nederlands. De negen uit 1944 waren alle Duits. Niet alle
Duitse films waren nationaal-socialistische propagandafilms,
en in het Vlaardingse aanbod lijken de puur antisemitische
films ontbroken te hebben. In bijlage 1 worden de 36 films opgesomd, voorzien van hun vernederlandste en oorspronkelijke
titels, jaartal en belangrijkste acteurs.
De fanatieke bioscoopbezoeker Bergwerf legde gedurende de
periode 1943 tot en met 1961 (de jaren 1955-1959 ontbreken)

Op woensdagavond 4 augustus 1943 ging Bergwerf niet naar
de Luxor. Er was die avond een "ledenbijeenkomst met filmvertooning" van het Nederlandsche Arbeidsfront (NAF), de
nationaal-socialistische vakcentrale. De filmtitel werd niet
vermeld, maar de kaarten voor leden, huisgenoten en genodigden waren verkrijgbaar op het kantoor van het Arbeidsfront op de Oosthavenkade.^" Twee dagen later kon Bergwerf
weer gewoon naar de film in de Luxor: hij zag er Jugend, een
Duitse film uit 1938 met Eugen Klöpfer en Kristina Söderbaum.^'

Eerste pagina van het dagboek van Nicolaas Bergwerf,
14 mei 1945 -18 maart 1960
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson)

Oagboe^
van

geboren 1^ •Mei

Op 1 september 1944 bezocht Bergwerf voorlopig voor het
laatst in het Luxor Theater. Hij genoot van de nieuwe Duitse
film Der kleine Grenzverkehr ("Het kleine grensverkeer"),
met Willy Fritsch en "de lieftallige charmante Hertha Feiler
(die) zich met de vrouwelijke hoofdrol belastte". Op 2 september zag hij in de Schiedamse Passage nog de Italiaanse film
"Kinderogen", die hij langdradig vond ("maar dat schijnt een
hobby van de Italianen te zijn om de films een langzaam tempo te geven"). Op 15 september 1944, de dag dat Maastricht
in Geallieerde handen viel, werden alle bioscopen, schouwburgen en andere amusementsbedrijven gesloten om elektriciteit te sparen. "Waar moeten we nu onze centen brengen?",
verzuchtte Bergwerf in zijn dagboek. Het zou tot na de Bevrijding duren voordat hij weer een film in een bioscoop zou zien.

1911

ie V/aai^Jingen

D i t hoek ben \k
met mijn 2Z '^' veridardag
begonnen dus 14Mei 1945r
l o e n ik vanavond zo tcqtn

Een pijnlijke herinnering aan de Bezettmgstijd vormt een ongedateerde brief die Nacky Mulder in de eerste oorlogsjaren
kreeg toegezonden. Het betrof een in de Luxor aangekondigd
kinderfeest met Mickey Mouse als gastheer. De bekende Amerikaanse muis was een pop, waaraan de Joodse buikspreker
Max Santiel, uit Amsterdam, zijn stem gaf. Mulder kreeg een
van Nederlandse collaborateur uit Schiebroek de volgende
boodschap:

zevenen uit verveling door het raam naar

buiten zat te staren zag ik Aan de overkant van de haven een he/eboel me.nsen
a'

nollen m e t

emmers

DIJ „ noftandia

rrepen zt ,v/ai

gevestigd is

en

hol/en met

de geit

Vlaardingen m e t potten en pannen t e vrachten
9 uur ben ik bij Zijlsti-d

die 's avonds om hal-f 11 m e t
«en paar kaarsen

We

kregen g e l u k k i g

IK t n u i s m e t een q r o t c
besluit

op d e Hoogstraat

inqinqeri

i n de n j gaan staan

v e r l i c h t i n g enpge c a r f a i d l a n t a a r n s

en

"Mijnheer,
Het kwam mij ter oore dat u m uw theater op laat treden de Joodsche artist, welke zich noemt Max Santiel, en
in hoofdzaak zich onledig houdt met een nummer Mickey
Mouse (buikspreker). Aangezien het optreden van Joden
als ongewenscht wordt beschouwd, raad ik u aan dit optreden te verhinderen. Een gelijkluidend schrijven is ver-

begon m e t de u i t r e i k i n g der levensmiddelen dte onlangs

d o o r de Geallieerden u i t
en t o t

dis

emmer

Bij de keuken stond inmiddels

allemaal een paar porties die , toen ik t h u i s k w a m , er nog g r e t i g
Om

iiteq

15 nog soep over "

„Er

\\< m e n a t u u r h j k qeen t w e e m a a l het zeggen , doch een

van de aanrecht g n s t e
half

en pannen jn hun handen en al/en hepen de

w a a r de. qéarUeuktn
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19 Me
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A
Bf 3O140
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(A 104-301 4)
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Voor de kinderen waren er regelmatig poppenkastvoorstellingen in de Luxor en op 14 augustus 1944 was er een kinderfeest van de Nederlandsche Volksdienst (NVD), met een
stomme film van Watt en Halfwatt (het Deense komische duo
Carl Schenstrom en Harald Madsen). Maar ook de Geheelonthoudersvereniging De Korenbloem vierde in 1944 haar lustrum met een toneelopvoering getiteld "Als het masker valt".
In datzelfde jaar konden Vlaardingers verlangen naar betere
tijden door in de Luxor de zgn. "Groote Visscherijfilm" te gaan
bekijken."
Na de oorlog
Na de oorlog herstelde de Luxor de oude programmering. Op
20 juli 1945 huurde Scheepwerf Figee de Luxor af en vertoonde een film voor het voltallige personeel. Nicolaas Bergwerf
ging op 17 juni 1945 voor het eerst weer naar de film, in de
Schiedamse Passage. Daar werd toen de Engelse oorlogsfilm
Coastal Command vertoond. Op 2 juli bezocht Bergwerf in
het Rotterdamse Capitol Theater, "waar we na 5 jaar weer
eens een fijne Amerikaanse film zagen met Sonja Henie en
John Payne in de hoofdrollen plus de gehele band van Glenn
Miller".^'' Op 17 augustus noteerde Bergwerf dat hij naar "de
bioscoop in Vlaardingen" was geweest en daar "De slag om
Engeland" (de uit 1943 daterende Amerikaanse documentaire
The Battle of Britain'^) had gezien. Vanaf nu zou Bergwerf
in zijn dagboek het Luxor Theater niet vaak meer bij name
noemen, maar omdat hij dit bij alle andere door hem bezochte
bioscopen wel deed, is met zekerheid te stellen dat hij met "de
bioscoop in Vlaardingen" de Luxor bedoelde. Op 14 september
was hij weer aanwezig op de Westhavenkade, "waar voor 't
eerst weer een hoofdfilm draaide": het was de Franse film
"Conflict der Jeugd" (Jeunesse, 1936). Kennelijk kostte het de
directie van de Luxor meer moeite om aan Geallieerde filmtitels te komen dan de bioscopen in Schiedam en Rotterdam.
Maar daarna draaide de Luxor weer op volle toeren. En Bergwerf zag in 1945 twee Engelse films met de ukelele spelende
zanger George Formby.

Brief aan Nacky Mulder over een buikspreekoptreden in de Luxor, vermoedelijk laat 1940, begin 1941
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson)

zonden naar de Duitsche autoriteiten, die zoo noodig bereid zullen zijn u tot andere maatregelen te noodzaken."
Of Mulder het optreden heeft afgelast is niet bekend, maar
kort hierop zat Santiel ondergedoken in Amsterdam, voor hij
werd gedeporteerd.^^
Buikspreker Max Santiel met zijn Mickey Mouse pop, prentbriefkaart
(Joods Historisch Museum, Amsterdam)

Het Nederlands Volksherstel gebruikte de Luxor in februari
1946 om de film Vrij en onverveerd (1945) te vertonen. Geproduceerd in Londen in samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst, gaf deze documentaire van 100 minuten een
overzicht van de strijd tegen de Duitsers en het aandeel van
de Nederlandse strijdkrachten daarin. In januari 1947 organiseerde de CPN (Communistische Partij Nederland) in de Luxor
zelfs een Leninherdenking met film. Daarna sloot het theater,
om op 11 april 1947 na een grondige verbouwing weer te heropenen. In de Nieuwe Vlaardingse Courant stond na de heropening de volgende curieuze opmerking: "Luxor, eerst beneden aan de rang der bioscopen, staat door deze verbouwing als
een der eersten".^''
De Luxor was niet de enige bioscoop in het naoorlogse Vlaardingen: ook op het feestterrein aan de Broekweg en in de
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Stadgehoorzaal, in Zaal de Harmonie en in (door de Vlaardingse FICO) de Triangel werden films vertoond. Bergwerf
noteerde op 16 mei 1946: "Er werd toen wij op het Feestterrein kwamen juist een film vertoond die zeer helder van
beeld en uitstekend van geluid was. Het werd naarmate de
film vorderde een pracht filmwerk". Deze Engelse oorlogsfilm
was vier jaar oud: "Het schip waarop wij vochten", oftewel In
Which We Serve (David Lean, 1942).

^ ^ Luxor -Vlaardingen ¥ - ^
PROGRAMMA VAN 11-17 AUGUSTUS
Elke middag van 3—6 (behalve Zondags)
Speciale doorlopende CINELUX-VACANTIE-VOORSTELLINGEN, met vertoning van ONZE EIGEN FILM van het

KONINKLIJK BEZOEK

aan onze EIGEN stad !
Aanschouw het groot gebeuren
In volle Majesteit!
Hoort d' oude toren jub'len
Van vreugd' en dankbaarheid

Het Luxor Theater bleef wel de belangrijkste bioscoop in
Vlaardingen, met onder andere voorstellingen georganiseerd
door de Filmkring Vlaardingen. Het programma in de Luxor
van de jaren vijftig en zestig kende vaste onderdelen: men
begon met het Polygoonjournaal (voorgelezen door Philip
Bloemendaal), met daarna een paar tekenfilmpjes (Popeye the
Sailorman, Walt Disney) en reclamefilmpjes en dia's met reclame voor de Vlaardingse middenstand. In de pauze werd er
nogal eens gecollecteerd voor het Bio-vakantieoord. Dit gebeurde ook altijd in de Cineac aan de Rotterdamse Coolsingel.
Na de pauze was het de tijd voor de hoofdfilm. Dat konden
grote Amerikaanse films met Doris Day en Rock Hudson {Pillow Talk, 1959) zijn, maar ook Franse kaskrakers als Fanfan
la Tulipe (1952). De filmster die de meeste Vlaardingse Luxorbezoekers zich zullen herinneren was Roy Rogers, 'King of the

In het avondprogramma :

2571 125

Vanaf Vrijdag: DE PIRATEN VAN CAPRI 14
Vanaf Dinsd.: Sergeant ze gooien met stenen
en De blonde Rimboekoningin 14.
Zondag 2.30: SERGEANT ZE GOOIEN MET STENEN a.I.
Zondag 4.30: ZORROs ZWARTE ZWEEP
14

Een koninklijke voorstelling in de Vlaardingse Luxor
Nieuwe Vlaardmgsche Courant, 8 augustus 1950.
Cowboys'. Rogers (echte naam: Leonard Sly, 1911-1998) was
een zingende cowboy, die met zijn vrouw Dale Evans en paard
Trigger in bijna honderd B-westerns speelde. Vele van zijn
films - die overigens allemaal goed afliepen - werden door
Nacky Mulder geprogrammeerd. 'Rooie Roggers' werd op deze
manier een all American hero in Vlaardingen.
Het programma van 11-17 augustus 1950 was zeer bijzonder voor de Vlaardingers. Mulder vertoonde - en de hele stad
kwam er op af - de film van het Koninklijke bezoek aan de
stad. Prins Bernhard en Koningin Juliana hadden Vlaardingen op 8 juli bezocht, hetgeen was vastgelegd voor Polygoonjournaal. Mulder kocht namens de Luxor de film en vertoonde
die in zijn middagprogramma. Bij de aankondiging van 'onze
eigen film' dichtte Mulder er op los: "Aanschouw het groot
gebeuren in volle Majesteit!
Hoort d'oude toren jub'len van vreugd en dankbaarheid". De
toren jubelde omdat Koningin Juliana bij het bezoek het carillon van de Grote Kerk in werking had gesteld.

«Pü^f»^

Nacky Mulder gaf in 1959 - ter gelegenheid van zijn 25-jarig
jubileum als directeur - in de Nieuwe Vlaardingse Courant
commentaar op de moeilijke tijden die zijn en andere Nederlandse bioscopen doormaakten. Terugkijkend constateerde de
jubilerende directeur dat er gedurende de afgelopen 25 jaar
veel veranderd was. Zo kon het Luxor Theater niet meer als

EEN FILM VOÓl
ELK PUBLIEK!
VOOR
ELK THEA'

Aankondiging van de western Lights of Santa Fe (1944) met Roy Rogers
De film werd jaren na de Tweede Wereldoorlog in Nederland uitgebracht
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bari uit 1959. De film met Douglas was de western Along the
Great Divide uit 1951.

Kindermatinee in het Luxor Theater
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson)

De Luxor transformeerde geleidelijk tot een bioscoop die wat
oudere films, en ook heel oude films zoals King Kong (1933)
en Son of Frankenstein (1939), vertoonde." Zoals het echtpaar Mulder in hun ingezonden brief uit 1976 al vermeldde,
vonden premières van nieuwe films plaats in Rotterdam en
zelfs in het Schiedamse Passage Theater. Het aanbod voor
volwassenen liep steeds meer terug. De Nederlandse televisie
nam voor een deel de rol van bioscopen over. De volle zalen
van de jaren dertig werden nooit meer gehaald. In de laatste
jaren van de Luxor werden Turkse films (zonder ondertiteling)
vertoond, wat natuurlijk heel verstandig was van directeur
Mulder. In de jaren zestig hadden zich flink wat gastarbeiders
uit Turkije in Vlaardingen gevestigd. Maar het was vechten
tegen de bierkaai. In het begin van de jaren zeventig was het
gedaan met de Luxor, hoezeer de camera operators in de projectiekamer hun best ook deden. In 1973 was de laatste voorstelling. In februari 1975 meldde de Nieuwe Vlaardingsche
Courant dat het Luxor Theater aan de Westhavenkade werd
opgeheven. Een jaar later vestigde partycentrum annex dansschool Van Rijswijk zich in het pand en maakte burgemeester
Kieboom een ondoordachte opmerking. De foto's uit het foto-

vanzelf rekenen op het trouwe publiek van weleer. Deze vaste
kern van geregeld terugkerende Vlaardingse bezoekers hadden hun bioscoop op de Westhavenkade altijd bezocht, onverschillig welke film er vertoond werd. Met de toegenomen uitgaansmogelijkheden na de oorlog en het uitgebreide aanbod
van films en theaters, hadden de consumenten van de jaren
vijftig veel meer keuze. Ook had de Luxor last van de opkomst
van de televisie. Deze dalende trend zette zich door in de jaren
zestig.
De programmering van de Luxor van 30 december 1960 tot
en met 5 januari 1961 bevatte de volgende films: op vrijdag-,
zondag-, maandag- en dinsdagavond "Goliath en de Barbaren" met Steve Reeves en op zaterdagavond en zondagmiddag
"Aasgieren der woestijn" met Kirk Douglas. Dit waren films
voor 14 jaar en ouder. Voor alle leeftijden was er woensdagen donderdagavond "Kop op - Kiezen op elkaar!". En de kindermatinee op woensdag- en zondagmiddag was "Mijn vriend
Kazan", een hondenfilm met Rin Tin Tin. De Steve Reeves
film was een Italiaanse B-productie getiteld II terrore dei Bar-
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boek van familie Van Rijswijk^^ van de
ontmanteling van het luxe balkon in de
bioscoop ogen bijzonder treurig en tonen de definitieve afbraak van het filmpaleis van Nacky Mulder. Van Vlaardingens enige echte klassieke bioscoop.

Foto boven
De Luxor m de gloriejaren
(Collectie Streekmuseum Jan Anderson)

Op de foto hiernaast is de afbraak van de bioscoopzaal in volle gang, met links de trap naar
het luxe balkon, vermoedelijk 1975
(Collectie Hans van Rijswijk)
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Bijlage 1 Nicolaas Bergwerf bezoekt het Luxor Theater, 1943-1944
1943
Datum
2 januari
3 januari
24 januari
30 januari
16 februari
22 maart
6 april
9 april
25 juni
2 juli
9 juli
30 juli
6 augustus
10 augustus
19 augustus
23 augustus
30 augustus
6 september
14 september
20 september
27 september
11 oktober
2 november
18 november
2 december
10 december
30 december
1944
Datum
13 januari
27 januari
21 februari
2 maart
16 maart
30 maart
22 mei
19 juni
1 september

Titel
"Een man teveel aan boord" [= Emer zuviel an Bord] (Du, 1935)
"Zeven jaren pech" [= Sieben Jahre Pech] (Du, 1940)
"Auf wiederschen Fraziska" [= Auf wiedersehn, Franziska']
(Du, 1941)
"Groot Alarm" [= Alarmstufe V] (Du, 1941)
Nanon (Du, 1938)
"Moederliefde" [= Mamma] (It, 1941)
"Pepijn de Korte" [= Pipm, der Kurzé] (Du, 1934)
"Het verraad van dokter Bennett" [= Vom Schicksal verwekt]
(Du, 1942)
"Frederik de Groote" [= Der groBe Konig] (Du, 1942)
Die Grobze Liebe [= Die groBe Liebé] (Du, 1942)
"Jenny als detective" [= Jenny und der Herr lm Frack] (Du, 1941)
Tanz mit der Kaïser [= Tanz met dem Kaïser] (Du, 1941)
"Jeugd" [= Jugend] (Du, 1938)
"Autobandieten" [= GroBalarm] (Du, 1938)
"Wat een schatje" [= So em Fruchtchen] (Du, 1942)
"Mensennoodlot" [= Ridi Paghaccio'] (It, 1941)
"De postmeester" [= Der Postmeister] (Du, 1940)
"Vrienden en vrouwen" [= Schwarzfahrt ms Gluck] (Du, 1938)
"Rijpende jeugd" [= Ore 9 Lezione di chimica] (It, 1941)
De spooktrem (Ned, 1939)
"Prima Donna" [= Der Weg ms Freie] (Du, 1941)
Wirmachen Musik [tweede keer] (Du, 1942)
"Een leven lang" [= Em Leben lang] (Du, 1940)
"Het geval Styx" [eerder gezien] [= Die Sache mit Styx\
(Du, 1942)
Stern von Rio (Du, 1940)
"Vluchtelingen" [= Fluchtlmgé] (Du, 1933)
"Het leven is heusch niet zo kwaad" [= Het leven is niet zo
kwaad] (Ned, 1935)

Acteurs
Lida Baarova, Albert Schoenhals
Theo Lingen, Hans Moser,
Wolf Albach-Retty
Marianne Hoppe, Hans Sohnker
Heli Fmkenzeller, Ernst von Klipstein
Erna Sack, Johannes Heesters
Benjamino Gigli
Heinz Ruhmann, Charlotte Serda
SybiUe Schmitz, Albrecht Schonhals
Otto Gebuhr, Knstina Soderbaum
Zarah Leander, Viktor Staal, Paul Horbiger
Gusti Huber, Johannes Heesters
Marika Rokk, Wolf Albach-Retty
Eugen Klopfer, Knstina Soderbaum
Paul Klinger, Ursula Grabley
Lucie Englisch, Paul Horbiger
Laura Solan, Fosco Giachetti^^
Heinnch George, Hilde Krahl
Rene Deltgen, Ruth Hellberg
Alida Valli, Andrea Checchi
Sarah Heyblom, Fientje de la Mar
Zarah Leander, Siegfried Breuer
Ilse Werner, Viktor de Kowa
Paula Wessely, Joachim Gottschalk
Laura Solan, Viktor de Kowa
La Jana, Gustav Diessl
Hans Albers, Kate von Nagy, Eugen Klopfer
Lou Bandy, Fien de la Mar

Acteurs
Heinrich George, Maria Landrock
Heinnch George, Knstina Soderbaum,
Paul Wegener
Rene Deltgen, Rudolf Fernau
"Dr Crippen aan boord"'" [= Dr Crippen an Bord] (Du, 1942)
Heinnch George, Heidemarie Hatheyer
"De grote schaduw" [= Der groBe Schatten] (Du, 1942)
Zarah Leander, Ferdinand Marian
La Habanera (Du, 1937)
Albert Matterstock, Magda Schneider
"Liefdescomedie" [= Liebeskomodie] (Du, 1943)
Theo Lingen, Hans Moser,
"Zeven jaar geluk" [= Sieben Jahren gluck] (Du, 1942)
Wolf Albach-Retty
"De witte droom" [= Der WeiBe Traum] (Du, 1943)
Oily Holzmann, Wolf Albach-Retty
"Het kleine grensverkeer" [= Der kleine Grenzverkehr] (Du, 1943) Willy Fritsch, Hertha Feiler

Titel
"Pedro moet hangen" [= Pedro soil hangen] (Du, 1941)
"Het ontsterfelijke'" hart" [= Das unsterbliche Herz] (Du, 1939)
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Bijlage 2. Nicolaas Bergwerf bezoekt het Luxer Theater, 1945
1945
Datum
14 september
28 september
28 september
5 oktober
12 oktober
19 oktober
2 november
9 november
19 november
23 november
7 december
13 december
14 december
19 december
20 december
21 december
31 december

Titel
"Conflict der Jeugd" [= Jeunesse] (Fr, 1936) ????
"Vaarwel Jan Burgerman" [= Salute John Citizen] (Eng, 1942]
"Vlucht naar Budapest" [= Prescription For Romance] (VS, 1937)
"Vooruit met de geit" [= Keep Your Seats, Please] (Eng, 1936]
"Door de Stille Oceaan" [= Across the Pacific] (VS, 1942)
"Een stormachtig huwelijk" [= She Married an Artist] (VS, 1937)
"Een menselijke comedie" [= The Human Comedy] (VS, 1943)
"Boemelaars van Parijs" [= Quatre Hears du Matin] (Fr, 1938)
"De onnozele" [= ???]
"De voerman" [= La Charette fantóme] [Fr, 1939]
"De valse getuige" [= Transient Lady of Arkansas Judge]
[VS, 1935 of 1941]
"Zij trouwde haar Baas" [= She Married Her Boss] (VS, 1935)
De vergeten vrouw" [= waarschijnlijk The Forgotten Woman]
[VS, 1939]
"Het wetboek der gestraften" [= waarschijnlijk Penitentiary]
[VS, 1938]
"Bandieten der woestijn" [= Outlaws of the Orient] [VS, 1937]
"Het geheim van den Zwarten Piraat" deel 1
[= The Secret of Treasure Island, serial] (VS, 1938)
"'t Zit in de lucht" [= It's in the Air\ (Eng, 1938)

Acteurs
Pierre Brasseur, Josette Day
Edward Rigby, Stanley Holloway
Wendy Barry, Kent Taylor
George Formby
Humphrey Bogart
John Boles, Frances Drake
Mickey Rooney
Lucien Baroux, Andre Léfaur
???
Pierre Fresnay, Mane Bell
Henry Hull, Frances Drake of Roy Rogers
Claudette Colbert, Melvyn Douglas
Sigrid Gune, William Lundigan
Jean Parker, Walter Connoly
Jack Holt, Mae Clarke
Don Terry
George Formby

Noten
Flora, naar de Broersvest, waar na een verbouwing in 1923 de naam opnieuw werd gewijzigd, in Luxor Zie Henk Berg, Over stalles
Rotterdam
en het witte doek Een populair-historisch overzicht van de Rotterdamse
en Schiedamse bioscopen, 1896-1996 (Rotterdam, 1996) 148-149

1
M W, 'Dansschool C J van Rijswijk in puur oud-Vlaardingse panden', in Groot Vlaardingen /De Maaskoerier, 12-08-1976
2
Primair bronnenmateriaal over het Luxor-Theater is vrijwel afwezig
Een bedrijfsarchief IS met bewaard gebleven Het Stadsarchief Vlaardingen (SAV) bevat diverse verspreide stukken, waar Enka Verloop mij zeer
genereus op gewezen heeft De Collectie Jan Anderson bevat een aantal foto's en documenten inzake de Luxor, afkomstig van de familie N
Mulder Voor het overige is vooral gebruik gemaakt van Vlaardingse en
andere kranten en van het uitstekende artikel door R Ghijsen, 'Binnenkort m dit theater ', m Musis 10/3 (2004), 90-93, waarin de bioscoopherinneringen van Pieter Borsboom en Jan Anderson zijn opgetekend De
auteur dankt Jan Anderson voor zijn hulp en voor de vrije inzage in zijn
collectie

9
Voorwaaits Sociaal-democratisch Dagblad, 18 december 1928
10 De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk had verzocht om het bouwen van een bioscoop op de aangevraagde plaats te voorkomen
11 De Banier, 9 augustus 1929 De Hoge Raad had bij arrest van 3 december 1923 uitgemaakt dat het geven van bioscoopvoorstellingen op
Zondag alleen toelaatbaar is met vergunning van het plaatselijk bestuur
12 Nieuwe Vlaardingsche Courant (NVC), 25 maart 1930
13 NVC, 25 september 1931
14 Deze MGM-serie werd geregisseerd door Zion Meyers en Jules White
en is tegenwoordig enigszins controversieel vanwege de weinig diervriendelijke methodes die gebruikt werden om de honden te laten acteren

3
'Filmkeuze', ingezonden brief van N en G Mulder, m Gioot Vlaaidingen /De Maaskoerier, 17 augustus 1976
4
Het archief van de Commissie (1915-1940) is aanwezig op het Vlaardingse Stadsarchief
5
Algemeen Handelsblad, 8 oktober 1919

15 In 'Was 't echt of niet'?' in Het vrije volk van 26 januari 1965 beschreef Jan Liber het einde van Rolands carrière Toen een door Roland
in slaap gebrachte vrouw ongemerkt het Haagse Metropole Palace verliet
en dagenlang vermist bleef, werden zijn optredens verboden Liber beschreef Roland als "een blonde man met stekende zwarte ogen Verre van
sympathiek om te zien" Het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde
had reeds in 1923 (in nr 67) gewaarschuwd tegen Rolands optreden en

6
Collectie SAV, mv nr 7 F 205 Later zou Liefde en Vrede films vertonen in het gebouw Triangel
7
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 21 juli 1928
8
Deze Luxor was begonnen als Schiedamsch Bioscope in 1912 aan
de Nieuwe Haven In 1920 verhuisde de zaal, inmiddels onder de naam
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"het euvel der hypnotische vertooningen" in bioscopen

We Fight, werd geregisseerd door Frank Capra en Anthony Veiller
36 Met dank aan Enka Verloop voor deze informatie
37 Door de auteur zelf gezien in de Luxor de vroege jaren zeventig Kmg
Kong-a.ctnce Fay Wray (1907-2004) behoort sindsdien tot zijn grote heldinnen

16 Collectie Jan Anderson, Reductie-Kaart Luxor Theater Vlaardingen,
ongedateerd [ca 1932]
17 B Tukker, Dolf van der Linden De vader van het Metropole Orkest
(Hilversum, 2015) 23
18 Zie twee krantenartikelen over Nacky Mulder 'Nacky Mulder het
Wildvifest in Zaandam spelen', in De Typhoon Dagblad voor de Zaanstreek, 4 oktober 1952, en '1934 - 7 september 1959 N Mulder 25 jaar
directeur van Luxor', m Nieuwe Vlaardingse Courant, 9 september 1959
Mulder en Melk worden beschreven en afgebeeld in J Hottentot, Kent
u ze nog de Zaandammers deel 2 (Zaltbommel, 1978) Genealogische
gegevens afkomstig van Noord-Hollands Archief, Haarlem

38 De auteur dankt Hans van Rijswijk voor de terbeschikkingstelling
van zijn fotoalbum
39 In zijn dagboek noteert Bergwerf op 23 augustus 1943 "Er werd vertoond de mooie film "Mensennoodlot" met Laura Solan en Attila Horbiger" Een zeldzame onjuistheid van de doorgaans nauwkeurige Bergwerf,
want de Duitse acteur Horbiger acteerde niet in deze Italiaanse film
40 Moet zijn onsterfelijke
41 Bergwerf zag deze film nogmaals op 2 april 1944 in het Rotterdamse
Colosseum Theater

19 'Nacky Mulder het Wildwest in Zaandam spelen'
20 De vergunning tot vestiging van een permanente bioscoop m Maassluis werd verkregen op 14 mei 1936 door P Melk en J Klitsie te Vlaardingen Zie Maandehjksche mededeehngen
van den
Nederlandschen
Bioscoop-Bond 2b (1936) Klitsie komt voor als directeur in de jaren 19361937 en wordt in 1938 opgevolgd door Nacky Mulder
fpi •—
21 Ghijsen,'Binnenkort in dit theater ',91
22 Vermoedelijk was dit Piet van der Vlies, zaalhulp, broer
van operateur Cor van der Vlies
23 Ghijsen, 'Binnenkort in dit theater ', 91 De herinnering
is van Pieter Borsboom
24 Met dank aan Enka Verloop voor deze informatie
25 Thomas Leef lang. De bioscoop in de oorlog (Amsterdam,
1990) 9

f«

LET WELi
W i ] s t e l l e n h o u d e r v a n d e z e kaart in d e g e l e g e n h e i d

tegen

STERK GEREDUCEERDE P R I J Z E N

ons Theater te bezoeken.
26 Ibidem. 16
27 Ghijsen, 'Binnenkort in dit theater ', 91
Geldig op V r q d a g , D i n s d a g , W o e n s d a g en D o n d e r d a g
28 Met dank aan Enka Verloop voor deze informatie
DEZE KAART AAN DE
*
Ie Rang
29 Stadsarchief Schiedam, Dagboek van Nicolaas Bergwerf,
.
2 0 Ct.
CASSA TOONEN
1 januari 1943 t/m 13 mei 1945 en Collectie Jan Anderson,
30
Parterre
Dagboek van Nicolaas Bergwerf, 14 mei 1945 t/m 31 decem50
Fauteuil
ber 1961 De periode 6 september 1954 t/m 18 maart 1960
40
Loge
ontbreekt De dagboeken zijn in 2010 door mw N BergwerfDE DIKIfCTIE.
Scheper ("Liesje") geschonken aan het Stadsarchief Schiedam
70
Lux . .
LOUIS DANIELS
en de Collectie Jan Anderson Het eerste dagboek werd in
2012 integraal gepubliceerd als 21ste deel van de serie Van
't Oft naar 't Oofd onder de titel Vermakelijk heden Het (uitgaans)dagboek van Nic Bergwerf 1943-1945 (Vlaardingen, 2012) Het
tweede dagboek is (nog) met gepubliceerd
30 Rotterdamsch Nieuwsblad, 31 juli 1943
31 Vermakelijk heden, 6 augustus 1943
32 De brief aan Mulder bevindt zich in de Collectie Jan Anderson I n d e
collectie van het Joods Historisch Museum bevindt zich een prentbriefkaart met foto's van Max Santiel, ca 1935
33 Met dank aan Enka Verloop voor deze informatie De Visschenjfilm
werd gemaakt door J Metzelaar en A C P E Vermeulen, directeur van de
Visschenjschool, en bevat zeldzame opnamen van het Vlaardings visserijbedrijf
34 Het betrof de Amerikaanse film Iceland (1942) met de Noorse exschaatsster Sonja Heme (1912-1969) m de romantische hoofdrol Overigens trad het Glenn Miller Orchestra met op in deze film Het was de in
die jaren ook zeer populaire Sammy Kaye en zijn big band
35

Deze film, onderdeel van de Geallieerde serie propagandafilms Why
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Huishoudschool aan de Van Hogendorplaan zijn te zien in een
televisiedocumentaire van Jan Schaper.

Januari
1
Vlaardingen telt 71.941 inwoners. Dat zijn er 1.537
meer dan op 1 januari 1963.

4
De boerenafdeling van de Chr. Jeugdvereniging Liefde
en Vrede bestaat vijftig jaar.

In de nieuwjaarstoespraak wordt bekend gemaakt dat het
aantal zeeschepen met bestemming Vlaardingen toenam met
10% tot 1.800. Het scheepvaartverkeer in de gemeentelijke
havens vermeerderde met 35%. Er kwamen 1.069 woningen
gereed, 1.047 zijn er in aanbouw.

5
In de Grote Kerk wordt een jeugddienst gehouden met
medewerking van de drie koren van mevrouw K. VerhoeffTorn en de Bazuingroep onder leiding van de heer Roskam. G.
de Graaf bespeelt het orgel
7
A.G. Ligthart verklaart tijdens een interview in
AVRO's radiojournaal dat hij allerminst de sociale wantoestanden of menselijke tekortkomingen van reders rond 1900
wil goedpraten. Hij spreekt echter wel het beeld tegen dat
werd geschetst m Heijermans' toneelstuk Op hoop van zegen,
waarin reders de schepen lek naar zee stuurden met als doel
de verzekeringspremies te innen.
8
TNO doet onderzoek naar de oorzaak van de ramp bij
Delta-Chemie.
9
Rudi Liebrechts wint de Elisabeth-wisselbeker tijdens
het, in het Noorse Hamar gehouden, officieuze Nederlands
kampioenschap schaatsen.
10
De afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen viert haar 10-jarig bestaan.
De firma A. Zandvliet opent De Meubelspecialist op Hoogstraat 217.
11
Een ploeg junioren van de plaatselijke afdeling van de
Kon. Ned. Ver. EHBO eindigt als eerste tijdens de in Schiedam
gehouden kringwedstrijden.
13
D. van Linden, scheepsbouwer, is veertig jaar in dienst
bij de scheepswerf en machinefabriek A. de Jong N.V. Hij is
onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau.

De toename van het scheepvaartverkeer is in de Koninigin Wilhelminahaven goed te zien
(Foto Skanfilm collectie Stadsarchief Vlaardingen)

15
In de burgerzaal van het stadhuis is het derde lustrum
gevierd van de Stichting Vlaardingse Gemeenschap.

De heer A. van Minnen neemt afscheid als voorzitter van de
Chr. Jeugdvereniging Liefde en Vrede.

Door een vissersstaking te Scheveningen, wegens een loongeschil, ligt ook een aantal Vlaardingse vissersschepen stil.

2
De 24-jarige Marinus Berrevoets redt de heer H.J.
Langbroek uit zijn, bij de Oosthavenkade, te water geraakte
auto.

De gereformeerde predikant dr. M.J. Mulder neemt afscheid.
16
Burgemeester J. J. Heusdens opent aan de Dirk de Derdelaan een filiaal van de Gemeentebibliotheek.

3
De jeugd stookt aan de Delftseveerweg een vreugdevuur van ingezamelde kerstbomen.

17
A. J. van der Kooij, boekhouder, is vijftig jaar in dienst
bij Koninklijke HoUandia N.V. en onderscheiden met de ere-

Vlaardingse huisvrouwen en scholieren van de Christelijke
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van de Scheveningse vissers. Alleen de motortrawler VL 112
Bets en Gerda, die met een Katwijkse bemanning vaart, trekt
zich niets van de staking aan.
25
Bewoners van het rusthuis aan de Emmastraat overhandigen een bedrag van f 58,49 aan de organisatoren van
de samenzang in de Grote Kerk uit erkentelijkheid voor hun
werk.
26
De KRO-televisie zendt de hoogmis uit die in de St.
Joannes de Doperkerk aan de Hoogstraat wordt opgedragen.
De nieuwe pastoor P.J. van Stralen wordt geïnstalleerd.
27
De smaakgrens van het drinkwater is met meer dan
500 mg zout alweer bereikt. De normale waarde bedraagt 350
mg.
Scheepswerf A de Jong NV Hoflaan 12 Op de tielling de motorlogger
VL 89 Jan en Ineke (13 januari)
(Foto M P Zuydgeest collectie Stadsarchief Vlaardmgen)

Er is veel belangstelling voor de visserijvoorlichtingsavond
georganiseerd door de Redersvereniging Vlaardingen. P. Ouwehand spreekt op deze avond over hektrawlers.

medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

29
Mevrouw Tatjana Zatolofskaja, winnares in de damesgroep van het Hoogoven schaaktoernooi, zal een simultaanseance geven tegen leerlingen van het Gemeente Lyceum en
meedoen in een vierkamp met o.a. mevrouw Vreeken.

18
Tino Hoogendijk prolongeert de Zuid-Hollandse judotitel in het jeugdlichtgewicht.
De redactie van het groepsblad Repos Ailleurs van de padvindersgroep 7 Marnix van St. Aldegonde, heeft de wisselbeker
gewonnen voor het beste groepsblad van Nederland in
1963.

Tijdens de eerste werkvergadering van de Kamer van Koophandel wordt de vraag gesteld waarom er nog steeds geen
VVV is in Vlaardingen. Er is zelfs geen foldertje over Vlaardingen te vinden.

19
Op initiatief van de Oecumenische Jongerengroep
wordt er een oecumenische bidstond gehouden in de Grote
Kerk.

29
W.B. van Ginneken is benoemd tot bedrijfsleider van
de Stadsgehoorzaal.
31
Mevr. L. van Duijn-Spruijt is teleurgesteld over het
antwoord van B en W over de brand bij Delta-Chemie. Ook het
ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid is enigszins
verbaasd.

20
Er is een nieuw filiaal geopend van De Spaarbank aan
de Dirk de Derdelaan.
22
M. Plantinga is aan de Vrije Universiteit geslaagd voor
zijn artsexamen.

De motortrawler VL 34 Anita, gebouwd in opdracht van de
directie van de Visserij Maatschappij Vlaardingen N.V., is in
Scheveningen te water gelaten.

De verbouwing van het instructiebassin in het Kolpabad is
gereed.

Februari

23
Op uitnodiging van B en W van Vlaardingen vindt er
een oriënterend gesprek plaats in het stadhuis over de luchtverontreiniging langs de Nieuwe Maas. Het betreft de besturen van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse en Rozenburg.

1
Leerlingenavond muziekschool drs. T. Pangalila in Excelsior.
2
Ds. A.J. Hoorn is als Nederlands hervormde predikant
bevestigd in de Immanuëlkerk.

24
Op uitnodiging van de boekverkoper A. den Draak
spreekt prof. dr. A. Székeris uit Brussel over pater Teilhard de
Chardin S.J.

4
De plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Grafische
Bond bestaat vijftig jaar.

De Vlaardingse visserij ligt nog steeds stil door de staking
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Jan Pille van café Centraal en G. Wemmerus van het café aan de Waalstraat
zijn gehuldigd wegens hun 25-jarig lidmaatschap van de plaatselijke afdeling
van horecabedrijven. In zaal Mes ontvangen ze het bondsridderschap en een
zilveren herdenkingsmedaille.
5
Wethouder H.K. van Minnen
opent in De Harmonie de beroepententoonstelling die is georganiseerd door
het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe
Waterweg-Noord.
6
De gemeenteraad besluit aan
het in aanbouw zijnde ziekenhuis de
naam Holy Ziekenhuis te geven.
De Prof. Mr. P.S. Gerbrandyschool aan
de Prof Teldersstraat, een lagere school
van de Vereniging voor gereformeerd
schoolonderwijs, is officieel geopend.

Zaal Muzanda aan de Hyacintstraat (13 februari)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

De eerste Vlaardingse hektrawler, de VL 115 Vooraan, is te
water gelaten. De hektrawler is gebouwd in opdracht van de
directie van de N.V. De Doggermaatschappij en gebouwd bij
de N.V. Scheepsbouwwerf De Dageraad te Woubrugge.

Stokken. De havendienst maakt zich daar zorgen over.
13
Burgemeester Heusdens opent in Muzanda de wedstrijd om het Nederlands kampioenschap biljarten, ankerkader 47/2, georganiseerd door het district Schiedam van de
Kon. Ned. Biljart Bond.

De algemene ledenvergadering is gehouden door de onlangs
opgerichte Vereniging tegen Luchtverontreiniging in het
Nieuwe Waterweggebied.

Pater G. Mulders S.J. spreekt voor het plaatselijke R.K. Vrouwengilde over het onderwerp De huidige huwelijksmoraal.

7
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap is er een feestavond in Triangel.

14
De burgemeester opent aan de Oosterstraat een nieuwe hal bij de werkplaats van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening.

8
Phonogram en Muziekexpres houden een talentenjacht
in de Stadsgehoorzaal. In het voorprogramma treden Rob de
Nijs op en de Vlaardingers Bram Pasanea, Ad van Yperen,
Marcel Meeuws, de Vlaardingse Starlighters en de Flardinga
Girls (Anneke Klos en Ria Daub).

De bouw van de Beneluxtunnel vordert gestaag. 420.000 kubieke meter water maakt ruimte voor acht elementen. Het
profiel van de tunnelkoker is al duidelijk zichtbaar.

10
J.L. Jonker, o.a. oud-directeur van Havenbedrijf
Vlaardingen Oost N.V. en oud-wethouder, viert zijn 70"° verjaardag. Hij wordt onderscheiden met de penning van de gemeente in goud.

De afdeling Stanley Jones van de Chr. Jeugdvereniging Liefde
en Vrede viert haar eerste lustrum in Triangel.
17
De heer W.H. Roodenburg slaat in de wijk Holy de
eerste paal voor de bouw van het hervormde bejaardentehuis
Vaartland.

11
Wethouder Van Minnen opent in de Visbank de tentoonstelling voor scholieren Bestuurde Trillingen, georganiseerd door de Vereniging Ned. Fabrikaat.

Vanwege de staking gaan ook Vlaardingse rederijen over tot
ontslag van tijdelijk walpersoneel.

12
De eerste paal is geslagen voor de tweede fase van het
Liesveldviaduct. De derde fase is voorlopig uitgesteld.

De motorlogger VL 85 Bertina, met schipper W. Rog, is na vijf
weken noodgedwongen in de haven van IJmuiden te hebben

Regelmatig verdwijnen er reddingslijnen en zelfs enkele dreg-

64

676 leerlingen uit de derde en vierde klas van de lagere scholen zijn geslaagd voor hun zwemdiploma A

gelegen, uitgevaren met onvolledige bemanning Dit was tot
nu toe door terreuracties niet gelukt De schipper heeft via
de radio aan de rederij laten weten dat alles wel is aan boord

26
De Bommeer en de Vlaardingervaart zijn opgenomen
in de nieuwe Delfland-fietsroute van de ANWB

18
In de zaal Het Hoekpunt wordt een voorlichtingsavond
gehouden over aardgas door de Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting

De Kattenbeker, de kunstnijverheidszaak van J M van Dorp,
exposeert de komende maanden zeer uiteenlopende bezienswaardigheden

Er zijn verschillende bouwvergunningen toegekend P vd
Hoek, directeur van het Eerste Vlaardingse Reisbureau mag
een nieuw bedrijfspand laten bouwen aan de Schiedamseweg
Firma L Maat en Zonen krijgt toestemming voor de bouw van
zestig etagewoningen en twintig garages aan de Roemer Visscherstraat

In de Harmonie wordt de Libelle Lenteshow gehouden
27
De indeling van de bevolking naar kerkelijke gezindte
is per 1 januari 1964 Nederlands-Hervormd 41,7%, RoomsKatholiek 15,6 %, Gereformeerde Kerk 11,8%, Gereformeerde
Gemeente 1,6%, Remonstranten 1,6%, Christelijk Gereformeerden 1% en andere kerkelijke gezindten 3,3%, niet kerkelijk 23,4%

19
In de Tweede Kamer heeft het kamerlid Engelsman
vragen gesteld over het beleid in hinderwetzaken, zoals het in
Vlaardingen wordt uitgevoerd Dr ir W Verhoeven heeft bij
Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de brand bij DeltaChemie

Rudi Liebrechts wordt gehuldigd in De Harmonie Hij ontvangt de gouden verenigingsspeld van voetbalvereniging
Fortuna als blijk van grote waardering voor zijn doorzettingsvermogen

Er zijn drie mensen gewond geraakt door een explosie bij de
Romi

28
W F van den Berg, metaaldraaier, is veertig jaar m
dienst bij de Machinefabriek W Houdijk Hij is onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau Tevens ontvangt hij het getuigschrift en de
erepenning van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel

20
Aan de Claudius Civilislaan is de Johannes Calvijnschool geopend Daar wordt onderwijs gegeven op reformatorische grondslag
De productschappnjs voor de best verzorgde haring die m
1963 in Vlaardingen is aangevoerd, is toegekend aan schipper A van der Toorn, van de trawler VL 84, Jan Senior van de
NV Zeevisserij-Maatschappij en Haringhandel voorheen A
Verboon en schipper A Bot, van de logger VL 89 Jan en Ineke
van G Kornaat's Handelmaatschappij N V
21

De pensionprijzen voor het rusthuisgedeelte van het flatgebouw voor bejaarden aan de Billitonlaan worden verhoogd
van f 225,- naar f 234,- De huidige prijzen dateren van 1
november 1962 De servicekosten per woning worden van
f 8,- per week verhoogd naar f 8,40,- Voortaan betalen de
bejaarden voor een warme maaltijd geen f 1,50, maar f 1,60
en voor de broodmaaltijd f 0,65 in plaats van f 0,60

De vissersstaking te Scheveningen is beëindigd

Het leesgezelschap Onderling Genoegen heeft het 125-jarig
jubileum herdacht in hotel De Maas De dames dineerden,
by wijze van uitzondering, mee met het strikt voor heren bestemde gezelschap

B Maat, gepensioneerd hoofdambtenaar, is overleden Hij
was onderscheiden met de gemeentepenning
29
Ter afsluiting van de onafhankelijkheidsfeesten is er
een zangdienst in de Grote Kerk en op de Markt een concert
en een fakkeloptocht

BIJ Havenbedrijf Vlaardingen Oost arriveert de eerste zending
van 287 buizen voor het aardgasnet

Ter gelegenheid van de Boekenweek wordt er bij boekhandel
A Pontier een tentoonstelling geopend met boekomslagen en
affiches van Dick Bruna

23
Rudi Liebrechts eindigt als derde in de te Helsinki gehouden schaatswedstrijden om het wereldkampioenschap
25
PvdA-kamerlid mr Engelsman, spreekt over Is de
mens ondergeschikt geworden aan de industrie, voor de gemeenschap Vlaardingen van het Humanistisch Verbond Hij
heeft de indruk dat Vlaardingen te snel op de industrialisatie
IS afgekoerst

Maart
Mevrouw J W F Horst-Fehres slaat de eerste paal voor de uitbreiding van het Delta Hotel
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Flatgebouw Billitonlaan in aanbouw (28
februari)
(Foto Foto Muns collectie Stadsarchief
Vlaardingen)

Het carrosserie- en wagenmakersbedrijf A. van der Horst bestaat veertig
jaar. Het bedrijf is gevestigd aan de
Markt.
De huurovereenkomst met de heer K.
Moermond wordt verlengd tot 31 augustus 1965.
Het betreft in de gemeente Maasland
liggende, maar aan Vlaardingen toebehorende grond met opstallen van
de eendenkooi.
3
In de Stadsgehoorzaal wordt
de Boekenweek officieel geopend met
een optreden van Albert Vogel. Hij
laat jongeren kennis maken met het
veelzijdige talent van Louis Couperus.
4
De kapsalon van de heer
Kettman in de Kuiperstraat wordt
geopend. De hele dag door geeft de
haute-coiffuremeester Emanuel de
Paris demonstraties.
5
Ruim dertig scholieren nemen
deel aan de declamatiewedstrijden in
De Harmonie.
De machinist A.W. van Ettinger is
veertig jaar in dienst bij HVO. Hij is
onderscheiden met de eremedaille in
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Carrosserie en wagenmakersbednjf v d Harst (2 maart)
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen)

6
De tweede zaak van meubelspecialist Zandvliet wordt
geopend aan de Hoogstraat 107.

Een bazaar, die is gehouden ten bate van de restauratie van de
Grote Kerk, brengt f 2.178,- op.

Het actiecomité Opgeruimd staat Netjes organiseert de actie
Houdt uw stoep schoon.

8
Rudi Liebrechts heeft in Deventer het Nederlands
schaatskampioenschap gewonnen.

Ter gelegenheid van de viering van het 80-jarig bestaan van
de gymnastiekvereniging Leonidas DOVIDO is er een uitvoering in de Stadsgehoorzaal.

10
Wethouder Van Minnen opent in De Harmonie de tentoonstelling Wat jonge handen kunnen. Er zijn werkstukken
van Vlaardingse scholieren te bewonderen.

7
Er worden oud-katholieke liederen gezongen tijdens
de samenzang in de Grote Kerk. S.W.J. Schade van Westrum
van de Oud-Katholieke Kerk in Schiedam bespeelt het orgel.

Voor de tiende maal wordt de Matthaus Passion uitgevoerd,
met medewerking van het Bachkoor Vlaardingen, het Vlaardings Jongenskoor en het Residentie Kamerorkest. De alge-
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hele leiding is in handen van Piet Struijk. De uitvoering vindt
plaats in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel.

12
Het eerste team van de Vlaardingse tafeltennisvereniging Intiem 55, is kampioen geworden en promoveert naar de
eerste klasse.

Het Caltex-mannenkoor wordt opgeheven en opgericht wordt
het mannenkoor ApoUo.

De bazaar van de hervormde vrouwengroep van wijkgemeente Grote Kerk I is een groot succes met een opbrengst van
f 2.178.

11
De achtentwintigjarige Gerard Ham overlijdt na een
ongeval op de Julianabrug.

13
Bij het graf van de Vlaardingse Geuzen op de Algemene Begraafplaats vindt een herdenkingsbijeenkomst plaats.
Het is vijfentwintig jaar geleden dat de achttien slachtoffers,
onder wie zes Vlaardingers, werden geëxecuteerd.

Twaalf leden van de afdeling Vlaardingen van de Chr. Bedrijfsbond voor de Nijverheid en de Elektrotechnische Industrie worden gehuldigd.

TV-handelaren beëindigen hun avondservice voor het verhelpen van eventuele storingen en het geven van instructies. Ze
vinden dat de televisie na ruim tien jaar is ingeburgerd.

Mevrouw M. de Vries-van der Spek treedt na zeventien jaar af
als voorzitter van de Vrouwenbond van de PvdA.
Mevrouw M. de Vries-van der Spek (11 maart)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen).

14
Onder leiding van Piet van den Kerkhoff wordt de Johannes Passion uitgevoerd. Dit gebeurt met medewerking
van het Chr. Gemengd Koor Excelsior, de Chr. Oratoriumvereniging Gloria in Excelsis Deo en het Toonkunstkoor .
15
Het Vlaardings Politie Dubbelmannenkwartet Pro
Musica treedt op bij een jeugddienst in de Hervormde Kerk op
de Markt.
17
De dierenwinkel Vozano, gevestigd aan de Hoogstraat
203, opent de deuren.
18
In de Stadsgehoorzaal kunnen scholieren genieten van
een optreden van het Amsterdamse Pantomimetheater Carrousel.
De jeugdgemeenteraad discussieert over de verkoop van het
Oranjepark en 't Hof
19
Huize Herfstvreugd, een bejaardenpension aan de
Schiedamseweg 105, is officieel in gebruik genomen. Het is
een filiaal van het rusthuis Avondrust.
20
De heer L. Lankester, onderwijzer aan de Jan Ligthartschool, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
In de Visbank is een tentoonstelling geopend met schilderstukken en plastieken van Leen Droppert.
Welpen van de Wesselgroep verrassen mevrouw Van Krimpen
en negentien bejaarden met een palmpaastak. Groep IV de
Geuzen, van de Zeeverkenners, brengt een fruitmand naar
zieke kinderen en bejaarden.
Een echtpaar in de Bleekstraat raakt bedwelmd door tetradamp vanuit het riool, veroorzaakt door het reinigen van een
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vat met tetrahydrothiofeen door het vatenschoonmaakbedrijf
R G Kok aan de Oosthavenkade

seren een jeugdpaasdienst met medewerkmg van het Jeugdkoor Jong Insuhnde

21
De verenigmg Helpt Elkander heeft het benodigde beginkapitaal van f 30 000 bmnengehaald voor de bouw van een
internaat

Voetbalvereniging Fortuna begint met het jubileumprogramma ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan
30
Het IS de koudste Pasen die m deze eeuw in ons land is
geregistreerd

23
Aan de Galgkade is de eerste paal geslagen voor de
bouw van een fabriek van emballageproducten voor de N V
Houthandel Gebr Van Buuren van Heyst

CJV Liefde en Vrede organiseert een provinciale jongerendag
Er zijn vijfhonderd deelnemers

Aan de Van Viandenstraat is de eerste paal geslagen voor de
bouw van een nieuwe sportschool van de heer J van Gorsel

31
Aan het paasvoetbaltoernooi voor scholieren hebben
77 elftallen deelgenomen De Don Boscoschool wordt eerste

25
Een aantal leden van de afdeling Zuid-Holland van de
vereniging van Directeuren voor sociale arbeid (Divosa) bezoekt onze stad

Mevrouw Tanneke Maat, ambtenaar bij de Sociale Raad, is op
47-jarige leeftijd overleden Zij heeft zich altijd met hart en
ziel ingezet voor invaliden en ouderen

In zaal Triangel houdt de NVSH een bijeenkomst De arts mevrouw H F Fortuin-BIitz spreekt er over het orale anticonceptiemiddel 'de pil'

31
Clubhuis De Haven organiseert tot 3 april een vakantieprogramma
April

De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van twee fosforzuurtanks op het terrein van de ENCK aan de Deltaweg

1
De heer A van Minnen, secretaris van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken Beneden Maas is veertig jaar in
dienst HIJ is onderscheiden met de legpenning in zilver

Er IS f 700 000 nodig voor het bouwrijp maken van de grond
voor het vastgestelde ontwerpuitbreidingsplan aan de Kethelweg In het plan is plaats voor de afronding van de Babberspolder, aangevuld met de bouw van drie flatgebouwen, enkele
rijen eengezinshuizen en enkele bungalows

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de plaatselijke
afdeling van de Katholieke Arbeiders Beweging wordt er een
receptie gehouden

In de Stadsgehoorzaal voeren leerlingen van het Gemeente
Lyceum (schoolvereniging Catena) het toneelstuk Bloed en
Liefde van Godfried Bomans op

Jubileum van de Katholieke Arbeiders Beweging (1 april)
(Foto W V d Berg collectie Stadsarchief Vlaardingen)

25
Fortuna verslaat Feyenoord in
de Kuip met 2-3 om een plaats in de
halve finale van de KNVB-beker
27
Arij Dijkshoorn biedt loco-burgemeester Van Minnen het eerste kievitsei van dit jaar aan
28 en 30 In De Harmonie vindt een
solistenconcours plaats, georganiseerd
door de Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen
29
Op de Markt vindt het paasreveil plaats onder leiding van brigadier
H Hordijk en ds P van der Vloed
De Hervormde Jeugdraad en de Centrale Gereformeerde Jeugdraad organi-
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Zangvereniging Ons Clubje bestaat 35 jaar Ter gelegenheid
daarvan kunnen belangstellenden in de Stadsgehoorzaal luisteren naar een zanguitvoenng waaraan, naast Ons Clubje
meewerken het dameskoor Viva Melodia, het meisjeskoor
Eroza, de Vlaardingse Zangvogeltjes, De Nachtegaaltjes en
Ons Jongenskoor Alle koren staan onder leiding van mejuffrouw Jo Mulder
Dr P G Kousemaker is overleden en begraven in Vlaardingen
HIJ was huisarts in Vlaardingen van 1927 tot 1957 en verhuisde daarna, om gezondheidsredenen, naar Noordwijkerhout
349 scholieren uit de hoogste klassen van de acht Vlaardingse
Uloscholen hebben een bezoek gebracht aan het hoofdbureau
van politie
2
De gemeenteraad discussieert over het verzoek van
het comité Zuid-Afrika om de reclame voor Outspansinaasappelen te weren De stemmen staken bij het in stemming
brengen van de sinaasappelmotie Het onderwerp komt de
volgende vergadering opnieuw ter sprake
De schooljeugd geniet m de Stadsgehoorzaal van de uitvoering van De heer van Pourceaugnac van Molière, op de planken gebracht door de Nieuwe Komedie
3
richt

De Vlaardingse Zwarte Banden Raad (judo) is opge-

In de zaal van de Immanuelkerk komen leden van de Vlaardingse Hervormde Gemeente bijeen voor de bouwsteentjesactie
4
Op het Liesveld valt de 6-jarige Titia Zamboo door de
grote etalageruit van de speelgoedzaak Het Kinderparadijs
6
Voor de vijfde keer vindt het bevolkingsonderzoek op
longtuberculose plaats, uitgevoerd door de Stichting Tuberova
De Vlaardingse afdeling van de Nederlandse Bond van Makelaars is opgeheven met de bedoeling om te komen tot een
nauwere samenwerking met de Rotterdamse Bond

10
Mevrouw H van Dijk-van Hulst, de oudste inwoonster
van Vlaardingen, viert haar 100"° verjaardag
Loco-burgemeester Van Minnen opent in het weeshuis het
verenigingslokaal van de plaatselijke afdeling van de Ned
Vereniging van Modelbouwers
In de Emmauskerk treden leerlingen van de muziekschool van
Hein de Ligt op
11
Archeologen uit Europa die deelnemen aan het tweede Atlantisch CoUoquiem in Groningen, worden door het gemeentebestuur van Vlaardingen op het stadhuis ontvangen
Zij bezoeken het terrein aan de Ary Koplaan waar opgravingen plaatsvinden Tevens wordt een bronzen gedenkplaat onthuld
Jac H Prinsen neemt afscheid als hoofd van de Dr A Plesmanschool
13
De Savioschool wordt officieel geopend Deze R K lagere school IS gevestigd aan de Kamerlingh Onnesstraat
13, 15 en 16 Coöperatie de Voorloper en de Coop Vrouwenbond geven bakdemonstraties om te laten zien wat er zoal met
rijst kan worden gedaan De demonstraties zijn in het Volksgebouw en de Westwijkkapel
14
Aan de Dirk de Derdelaan is de eerste paal geslagen
voor de bouw van een flatgebouw met 15 woonlagen Het gebouw krijgt 72 woningen, 14 garages en een winkel
14 en 15 Schoolvereniging Universia voert De Hmstiran van
Godfried Romans op
15
De heer C Maat, hoofdkassier, is veertig jaar in dienst
bij HVO NV HIJ is onderscheiden met de eremedaille in zilver,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
In de Van Baerlestraat is de eerste paal geslagen voor de bouw
van een vestiging van Albert Heijn
Het Wit-Gele Kruis begint een consultatiebureau in de Westwijk

De Rijkspolitie te Water heeft een babylijkje gevonden in de
Nieuwe Maas, ter hoogte van de Vulcaanhaven
8
De buurtvereniging Beatrix, een van de laatste buurtverenigingen m Nederland viert feest in de Stadsgehoorzaal
C&A heeft goedkeuring gekregen voor de bouw van een warenhuis in Vlaardingen het gebouw verrijst naast het Liesveldviaduct, ter hoogte van de Hoogstraat-Kuiperstraat

16
De vereniging tegen luchtverontreiniging heeft er bij
de ministerraad op aangedrongen snel maatregelen te nemen
tegen de luchtverontreiniging
17
Het Vlaardings Mannenkoor Orpheus en het Jongenskoor geven een uitvoering in de Grote Kerk De opbrengst is
voor de restauratie van deze kerk
De firma Mostert introduceert weekendfilms, zodat belang-

Voetbalvereniging Fortuna speelt in de halve finale voor de
KNVB-beker tegen Den Bosch en verliest met 4-1.

stellenden kennis kunnen maken met de smalfilmwereld.
18
In Triangel wordt de algemene ledenvergadering gehouden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Westelijk Nederland. De deelnemers bezoeken het terrein van de
opgravingen aan de Ary Koplaan en het Museum voor de Ned.
Zeevisserij.

24
De Volksbond tegen Drankmisbruik houdt in Excelsior
een feestavond voor bejaarden.
Muziekvereniging Voorwaarts ontvangt f 1.500 uit het Anjerfonds.

20
Opgericht is Philadelphia, afdeling Nieuwe WaterwegNoord van de Prot. Chr. Vereniging van ouders en vrienden
van het afwijkende kind.

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de voet25
balvereniging Fortuna is er een receptie.

Bij de spoorwegovergang op de Maassluissedijk zijn
22
de eerste Vlaardingse automatische halve overwegbomen
(ahobs) in gebruik genomen. Dit maakt het wachthuisje met
de overwegwachter overbodig.

Ds. K.S.G. Zijlstra uit Rotterdam spreekt op de jaarvergadering van de Ned. Christen Zeelieden Vereniging over het onderwerp Wat ons tezamen houdt.
Tijdens de in Oost-Berlijn gehouden Europese judokampioenschappen eindigt Tino
Hoogendijk als tweede in het jeugd lichtgewicht.
27
Aan de Bellstraat is de eerste
paal geslagen voor de bouw van een bedrijfshal voor de N.V. Delta constructiebedrijf.
28
J. Kornaat, lid van de Vereniging
van Volkstuinders Vlaardingen, heeft de
door het gemeentebestuur beschikbaar
gestelde wisselbeker gewonnen voor de
best verzorgde volkstuin.
A. van Minnen heeft in Triangel het 6"
jeugdspektakel geopend van de CJV Liefde en Vrede.
B. en W. heeft voor de straatnamen in het
zuidoostelijke deel van de Holywijk gekozen voor vogelnamen. De namen sluiten aan bij de straatnamen in het oostelijk
deel van Vlaardinger Ambacht.

Overweg Maassluisedijk in de oude situatie (22 april)
(Foto A J van Druten collectie Stadsarchief Vlaardingen)

De Chr. Harmonievereniging Sursum Corda heeft de eerste
prijs met lof gewonnen in de superieure afdeling op een te
Sassenheim gehouden concours van de bond van de Chr. Muziekverenigingen in Nederland.

29
De heren H.L.H, van Baars, hoofdopzichter bij het
bureau scheepsbouw van het ministerie van defensie, F.
Sparreboom, veiligheidsinspecteur bij Wilton-Fijenoord N.V.
te Schiedam en C.J. van Zeventer, procuratiehouder bij het
Havenbedrijf Vlaardingen Oost N.V. zijn onderscheiden met
de eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van OranjeNassau. De heren N. van den Berg, brigadier bij de gemeentepolitie, M.J. de Heer, fabrieksbaas bij de N.V. Vinolia te
Schiedam, A. van Os, oud-havenloods-havenmeester bij het
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost N.V. en N.J. Serierse, chef
van het filiaal van de Ned. Schoen- en Lederfabriek Bata zijn
onderscheiden met de eremedaille in zilver. De heren C. Brussaard, magazijnbediende bij de Rotterdamse Droogdok Maat-

Het mannenkoor Orpheus treedt op voor de NCRV-radio.
Voor de wasmiddelenindustrie is de noordelijke vleugel van
het Unilever Research Laboratorium (U.R.L.) in gebruik genomen.
23
Meer dan zestig licentiehouders van de firma Larsen &
Nielsen Constructor A.S. te Kopenhagen brengen een bezoek
aan onze stad.
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schappij, en J. Zebel, P.T.T. employé tweede klasse, kregen de
eremedaille in brons.

Holy te kunnen realiseren. Eventueel herstel is te duur. Er ligt
een raadsvoorstel om beide boerderijen te slopen.

In de Stadsgehoorzaal voeren de koren Ons Clubje, Ons Jongenskoor en de Vlaardingse Zangvogeltjes onder leiding van
mejuffrouw Jo Mulder de door haar geschreven kinderoperette De Wonderstafop.

5
Op Bevrijdingsdag is er kermis op het voormalige
feestterrein aan de Broekweg.
Met het plaatsen van een dakspant is het hoogste punt bereikt
van de nieuwe Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat. Het
voortbestaan van de oude statige toren is nog steeds onzeker.

In het Kolpabad is de oprichtingsvergadering van de Vlaardingse Reddingsbrigade.

6
De hektrawler VL 115 Vooraan, het eerste schip van
dit type van de Vlaardingse vissersvloot, is overgedragen aan
de nieuwe eigenaars de N.V Doggermaatschappij.

Het 40-jarig bestaan van het gereformeerde kerkkoor Immanuël is gevierd.

De gemeenteraad besluit dat leerkrachten voortaan niet meer
in het klaslokaal mogen roken.

30
Er is weer van alles te doen tijdens Koninginnedag,
waaronder de aubade, concerten, kinderspelen, lampionoptochten, vuurwerk en kermis op het voormalige feestterrein
aan de Broekweg. Ook wijkverenigingen organiseren allerlei
activiteiten.

Anna Pluimgraaf (65) stopt met haar groentewinkel, gevestigd aan de Hoogstraat. Ze heeft hier 57 jaar gewerkt.
8
Jan de Kluyver herovert het persoonlijk damkampioenschap.

Mei
1
De burgemeester slaat aan de George Stephensonweg
de eerste paal voor de bouw van een kantoorpand met magazijnen en werkplaatsen voor de N.V. Internationale Technische
Handelmaatschappij, voorheen firma F.J. Cleton te Schiedam.

9

Ter gelegenheid van de 1 mei-viering is er een herdenking bij
het graf van Jan Hoogerwerf, alsmede een bijeenkomst in De
Harmonie.

Het echtpaar J. Sloot-van der Berg is 65 jaar getrouwd.

Holyweg 21 (4 mei)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

De Dutch Swing College Band treedt op in
de Stadgehoorzaal.
2
1.400 deelnemers doen mee met
de bevrijdingswandelmars, georganiseerd
door de wandelsportvereniging Liberty.
Swiebertje zet handtekeningen op grammofoonplaten bij G.P. van Daalen & Zn. aan de
Korte Hoogstraat 16.
3
Hannes Huisveld, amateurkampioen van de Vlaardingse rennersvereniging
De Coureur wordt 1" bij de ronde van Feyenoord.
4
Stille Omgang naar het Verzetsmonument op het Verploegh Chasséplein, waar
de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog
worden herdacht.
De boerderijen Holyweg 1 en Holy weg 21
moeten verdwijnen om het uitbreidingsplan
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Ten bate van de restauratie van de chr. gereformeerde kerk in
de Emmastraat wordt een bazaar gehouden.
9 en 10 In de Legerzaal aan de Baanstraat wordt een jeugdfestival gehouden van het Leger des Heils.
11
De burgemeester opent in De Harmonie de tentoonstelling Dit doet de overheid, dat moet u doen. De tentoonstelling is ingericht door de dienst Bescherming Bevolking.
Er is een begin gemaakt met de sloop van de opstallen van
de voormalige vatenfabriek van de firma C. van der Burg 6Zonen aan de 1" Van Leyden Gaelstraat.
12
De eerste van de twee dagtochten voor invaliden
wordt gehouden. Er doen 37 auto's mee.
13
De eerste paal is geslagen voor de bouw van een nieuwe bedrijfsgarage van de N.V. Automobielbedrijven Hoogenboom aan de Dr. Wiardi Beckmansingel.

De motorlogger VL 71 Vertrouwen vertrekt op buisjesdag ter hanngvissenj (20 mei)
(Foto J Vis collectie Stadsarchief Vlaardingen)

Vanwege het mooie weer gaat het buitenbad in het Kolpabad
eerder open.
14
Tijdens de dag van de openbare school is er o.a. een
optreden van Bert Brugman's Marionettentheater. Onderwijzerselftallen voetballen tegen elkaar en tevens worden er
films vertoond.

De eerste palen voor de bouw van C&A (21 mei)
(Collectie W C den Breems)

15
Reinier Rijke is veertig jaar in dienst bij het metselbedrijf Booy in de Callenburgstraat. Hij is onderscheiden met
de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van OranjeNassau.
16
De dag van de Nederlandse Visserij wordt gevierd. Een
aantal Vlaardingse vissersschepen ligt gepavoiseerd in de Koningin Wilhelminahaven en het nieuwe Hospitaal-Kerkschip
De Hoop ligt ter bezichtiging in de haven.
17
Het Vlaardings Convent van Kerken organiseert het
pinksterreveil op de Markt.
Aan de pinksterzangdienst in het Oranjepark werken de zondagscholen van de Nieuwe Kerk, Immanuelkerk en de Bethelkerk mee.
19
Tijdens graafwerkzaamheden voor de bouw van het
C&A-gebouw, is er een hardstenen vijzel van historische
waarde gevonden. Tevens werd de fundering van een vermoedelijk uit de vijftiende eeuw daterend boerderijtje blootgelegd.
Aan de Bellstraat is de eerste paal geslagen voor de bouw van
twee industriehallen voor de N.V. Garage Unique.
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Op 89-jarige leeftijd is Homme Jeip Heida overleden Hij was
emeritus predikant van de gereformeerde kerk in Vlaardingen Hij heeft belangrijk werk gedaan voor de visserij Zo was
hij erevoorzitter van Bethsaida, de vereniging van zeekerken
Eveneens maakte hij veel reizen mee aan boord van het Hospitaal-Kerkschip De Hoop

20
Vanuit de Koningin Wilhelminahaven vertrekken op
buisjesdag acht vleetloggers naar de visgronden
21
De eerste etappe van de dertiende Olympia's Tour door
Nederland eindigt in Vlaardingen
Een aantal in Vlaardingen vertoevende vrouwen uit Duitse
kampen voor vluchtelingen uit Oost-Duitsland bezichtigt het
stadhuis

27
Het drinkwaterleidingbedrijf van de gemeente Rotterdam voegt een zekere hoeveelheid chlooramine toe aan het
drinkwater ter bestrijding van de erin voorkomende borstelwormpjes

De eerste paal is geslagen voor de bouw van het nieuwe pand
van C&A

Aan de Oosthavenkade is een filiaal geopend van de Eerste
Rotterdamse Zelfbedieningsgrossierderij in levensmiddelen

22
Het echtpaar J van Dorp-Stam krijgt de huissleutel
overhandigd van hun woning in De Valkenhof aan de Jacoba
van Beierenstraat

De Gezondheidsdienst is na 21 maanden eindelijk opgesplitst
en heet voortaan niet meer GGD maar GG & GD De schoolartsendienst wordt als een min of meer zelfstandige afdeling
opgenomen

In de Stadsgehoorzaal wordt de slotavond van de amateurtoneelcompetitie gehouden Winnaar is de toneelgroep van de
personeelsvereniging van het ziekenhuis met het toneelstuk
Zeg het niet tegen Mathilde

28
De motortrawler VL 34 Anita is overgedragen aan de
directie van de Visserij Mij Vlaardingen N V

Ook in het Vlaardings drinkwater zijn twee kleine borstelwormpjes ontdekt Ze zijn afkomstig uit het Rotterdams buizennet

In de Stadsgehoorzaal heeft commissaris C N Peyster 1213
verkeersdiploma's uitgereikt aan leerlingen van de Vlaardingse lagere scholen

25
De eerste aangevoerde Hollandse nieuwe haring is
geveild en brengt f 400,- tot f 467,- per kantje op De haring
werd te IJmuiden aangevoerd door de motortrawler VL 142
Voorwaarts, schipper F P van Schoor

28-30 Het eerste lustrum vindt plaats van de schoolvereniging Catena van het Gemeentelyceum Er is van alles te beleven, waaronder een puzzeltocht, een musical en een receptie
29
Mevrouw Linterman wint de hoofdprijs van f 999,- De
prijsvraag werd uitgeschreven door de producenten van Loda
artikelen

Er IS begonnen met de sloop van de boerderij Holyweg 1 In
de Transvaalbuurt is de woning aan de Krugerstraat 39 ontruimd en is met de sloop begonnen De woning vormde een
obstakel voor de aanleg van het voetpad van de Joubertstraat
naar het Liesveld

De toonkamer van Sprij's Hout- en Meubelindustrie aan de
Westhavenkade wordt uitgebreid met SOOm^ Het productiebedrijf gaat, vanwege economische redenen en vanwege de
luchtverontreiniging, op niet al te lange termijn verhuizen
naar Cuyk

Hennie Smit wint tijdens de in het weekend gehouden atletiekwedstnjden in de Leidse Hout, de Gouden Spike op de
achthonderd meten hardlopen

30
Pijperdag met onder meer een stertocht door de deelnemende korpsen en een défilé op de Markt

26
Er IS een schouderblad gevonden van een walvis,
waarschijnlijk afkomstig uit de zestiende of de zeventiende
eeuw Het bot is gevonden tijdens graafwerkzaamheden aan
de Van Beethovensingel

De vijfde Opelrit, georganiseerd door automobielbedrijf P A
van der Kooij, is gewonnen door G Burger

Eerste in een reeks van vier dagtochten voor bejaarden naar
het nationale park De Hoge Veluwe met in totaal 1000 deelnemers

31
Door de zeer hevige regenval staan enkele straten en
wegen blank De tunnel bij Vlaardingen-Oost staat een uur
lang onder water

Tijdens sloopwerkzaamheden aan de voormalige boerderij
van Chardon aan de Prins Hendriklaan is een muur omgevallen die een breuk in de hoofdgasleiding van het GEB heeft
veroorzaakt

73

De gemeente Vlaardingen draagt f. 100.000,- bij in de kosten
voor de demping van de Poldervaart.

Juni
1
Met 270 nieuwe leden stijgt het ledental van Het
Groene Kruis/Oranje-Groene Kruis tot 6980 leden.

Aan de Van Beethovensingel is de eerste paal geslagen voor
het autostallingbedrijf van de heer Bram Voogd.

Boekhandel A. den Draak bestaat veertig jaar.
Een kleine meerderheid van de textielhandelaren is voorstander van de winkelsluiting op maandag.

4
Anna Rikkert en Joop Vink, leerlingen van de Ericaschool in de Zomerstraat, slaan aan de Delftseveerweg de eerste paal voor de bouw van een nieuwe BLO-school.

3
De eerste palen zijn geslagen voor een transformatorhuisje aan de 4' Industriestraat en in de wijk Holy.

Het stukadoorsbedrijf CL. van Diggele aan de Van Wesembekestraat 39 bestaat zestig jaar

De laatste herinnering aan Vlaardings oude glasfabriek De
Hut verdwijnt binnenkort. Op die plaats komt een uitbreiding
van de margarinefabriek van de Romi.

5
De motortrawler VL 105 Elisabeth is te water gelaten.
De trawler is gebouwd in opdracht van de directie van de N.V
W. Kwakkelstein bij de Sleephelling Maatschappij te Scheveningen.
De heer G.K. Hoving te Groningen is
benoemd tot directeur van de Chr. Detailhandelvakschool Beneden-Maas. De
school wordt geopend in september 1964.
De textielhandel Twenberg bestaat IZVz
jaar.
6
Onder leiding van Andries Booij
wint een ploeg junioren van de Vlaardingse Jeugdbrandweer een tweede prijs in de
te Apeldoorn gehouden landelijke wedstrijden voor jeugdbrandweerkorpsen.
8
N. Lens, chef van de binderij, is
vijftig jaar in dienst bij de N.V. Dorsman &
Odé's Drukkerij.
De Avondvierdaagse is van start gegaan
met meer dan 5000 deelnemers.
10
Er is begonnen met de verhuizing
van het belastingkantoor naar het nieuwe
gebouw op de hoek van de Westhavenkade
en de Parallelweg.
De voormalige banketfabnek van Niemantsverdriet wordt binnenkort gesloopt.

Glasfabriek De Hut m 1936 (3 juni)
(Foto P V d. Berg- collectie J v d Berg)

De heer C. Kop wint de sporttoto van de Nieuwe Vlaardingsche Courant.

11
De burgemeester opent in het weeshuis het nieuwe
verenigingslokaal van de plaatselijke afdeling van de Kon.
Ned. Vereniging EHBO.

De eerste steen is gelegd voor de sportschool van Jan van
Gorsel aan de Van Viandenstraat. Zijn dochters Anja (8) en
Bertine (7) verrichtten deze handeling.

Intocht van de Avondvierdaagse op de Markt, de Bilderdijkschool verovert de beker voor de beste deelname. De St. Barbara school leverde de meeste lopers.
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dingen, is overleden. De oudste ingezetene
is nu de 98-jarige heer A. Westerdijk.
17
Een rattenplaag teistert de binnenstad. De plaag wordt in verband gebracht
met de nieuwbouw van C&A. Via een open
riool zijn de dieren in huizen en opslagruimten binnengedrongen.
17-20 Zuster Dijkshoorn viert haar 25-jarig jubileum als wijkzuster bij de Vereniging het
Groene-Kruis/Oranje-Groene
Kruis in het gebouw aan de Floreslaan.
19 Dr. F.J. Huisman, rector van het Gemeente Lyceum, neemt officieel afscheid.
Hij ging in 1963 met pensioen.
Aan de Hoogstraat is de eerste paal geslagen voor de bouw van een filiaal voor de
N.V. Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij (HEMA). De tuinen van de heren Dulfer
en Groeneveld worden daarbij beschadigd.
Het nieuwe belastingkantoor is bijna klaar (10 juni).
(Collectie Stadsarchief Vlaardmgen).

Een aantal landbouwers uit Zuid-Afrika bezichtigt de ENCK
en de fabriek van de N.V. Delta-Chemie.

Een slooppand aan de Hoogstraat wordt geteisterd door een
felle uitslaande brand. De brand werd veroorzaakt door twee
jongetjes die in het achterste gedeelte van het pand een krant
in brand hadden gestoken.
12

Het tunneltje bij Vlaardingen-Oost staat voor de zoveelste
keer blank.
In zaal Muzanda heeft dokter L.T. de Vries een groot aantal
EHBO-diploma's uitgereikt.

De voetbalclub Satelliet is opgericht.

20 en 27 Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het
Vlaardings Mannenkoor Orpheus worden er zangfeesten gehouden in de Stadsgehoorzaal.

Woningbouwvereniging Samenwerking bestaat een halve
eeuw. Omdat de vereniging het geld liever besteedt aan de
430 woningen en het badhuis aan de Marisstraat vinden er
geen officiële feestelijkheden plaats.

23

13
De Vlaardingse Hengelaars houden hun openingsconcours. De vangsten vallen tegen.

Een aantal Duitse journalisten bezoekt onze stad.

Op het sportpark Zuidbuurt wordt een schoolsportdag gehouden voor 1500 leerlingen. De Don Boscoschool is de grote
winnaar.

14
In het sportpark van VFC wordt een toernooi voor Cjunioren gehouden vanwege het 50-jarig bestaan.

24
De gemeente gaat eindelijk optreden tegen de rattenplaag.

15
De 7-jarige Helena raakt beklemd tussen de draaideur
in een flat aan de Philips de Goedestraat. Met ernstige inwendige kneuzingen wordt zij overgebracht naar het Algemeen
Ziekenhuis.

25
In de Stadsgehoorzaal voert het Amsterdamse Vestzaktheater het stuk Van de Koning, die zo graag clown wilde
zijn op. Leerlingen van lagere scholen bezoeken de voorstelling.

16
D.A. Torn, onderchef van de loonadministratie is veertig jaar in dienst bij HVO en wordt onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

Coöp. De Voorloper opent haar geheel vernieuwde en tot superette omgebouwde zaak aan de Van der Driftstraat.

Mevr. H. van Dijk-van Hulst, de oudste inwoonster van Vlaar-
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26

Sursum Corda treedt op voor de NCRV-radio.

De Crocksons (Bas en Adrie van Toor) oogsten succes in de
Rudi Carrell Show in het Circustheater in Scheveningen.

26 en 27 Youth for Christ houdt rally's in De Harmonie met
medewerking van het Amerikaanse evangelisatieteam Yoe
Tally.

2
De gemeenteraad geeft het ziekenhuisgedeelte van
het flatgebouw voor bejaarden aan de Soendalaan een nieuwe
bestemming. Het wordt een verpleeginrichting voor langdurig zieke bejaarden.

27
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het
Tamboer- en Pijperkorps de Pijpers wordt een receptie gehouden.

De heistelling op het bouwterrein van het Hema-filiaal aan de
Hoogstraat is omgevallen.

Een lek in de waterleiding, vlakbij de brug aan de Westlandseweg, veroorzaakt een grote verkeersopstopping.

3
De gemeenteraad besluit tot het opknappen van De
Harmonie. Wethouder Van Minnen verzekert dat binnen tien
jaar het gebouw anders verdwenen is.

30
De heren E. Ringlever en K. IJdo, oud werknemers van
de Koninklijke Hollandia N.V., zijn onderscheiden met de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
De heren J.P. van Dijk en D.F. van der Knaap ontvangen de
eremedaille in brons.

De 27-jarige Jos Vranken behaalt de middelbare graad aan
het Belgische Muziek College te Antwerpen. Hij slaagt magna
cum laude (met groot lof).

Juh

4
Het dameskoor Vivezza heeft vijf ereprijzen gewonnen
op een te Boskoop gehouden nationaal zang- en muziekconcours. Mevrouw Kath. Verhoeff-Torn is dirigente van het koor.

1
Aan de Roemer Visscherstraat is de eerste paal geslagen voor de bouw van vijf woonblokken met in totaal zestig
flatwoningen en twintig garages. De heer L. Snijders is de
architect en de bouw wordt uitgevoerd door firma L. Maat en
Zoon.

De Vlaardingse Hengelaarsbond organiseert een hengelconcours voor bejaarde stadgenoten.
Er is een filiaal toegevoegd aan de meubel- en stoffenzaak
van de fa. Wed. D. van Heusden. Het filiaal is gevestigd in
een voormalig winkeltje voor scheepsbenodigdheden annex
kroegje (van Piet) en krijgt de naam Het Waaigat. Het filiaal
is gevestigd aan de Westhavenkade 49-50.

Het tot supermarkt verbouwde levensmiddelenbedrijf Zijlstra
aan de Korte Hoogstraat is geopend.
Zaal De Harmonie (3 juli)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

6
Hein de Ligt heeft tijdens het 6"
internationale beiaardconcours in Hilversum de eerste prijs ontvangen voor
de beste improvisatie op een door de
jury vastgesteld thema.
De Nederlandse Spoorwegen beginnen
met de gedeeltelijke verbouwing van
het hoofdstation,
8
Ria de Bruyn opent een schoonheidssalon in de Goudenregenstraat 18.
9
Een team van de schietvereniging Wilhelmina eindigt op de derde
plaats in de hier gehouden nationale
schietwedstrijden van de Koninklijke
Vereniging van Nederlandse Scherpschutters.
In de Waalstraat is de sauna van A.J.
Gijsbers geopend.
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29
Mevrouw C. Vreeken-Bouwman heeft in Arnhem de
Nederlandse schaaktitel voor dames gewonnen.

Bloembinderij Dijkshoorn aan de Hoogstraat 67 is heropend.
10
Wethouder T. de Bruijn opent het nieuwe bedrijfspand
van de rijwielfabriek Benzo aan de Gedempte Biersloot.

30 Ds. D. Noordmans, Nederlands hervormd predikant, heeft
een beroep aangenomen naar Hoogeveen.

11
In Triangel is een balletuitvoering door minder valide
leerlingen van mevrouw Paula Kassels-Kroon.

31
Ruim f 1.200.000 ,- bedragen de kosten voor de nieuwe 16-klassige Ulo-school aan de Spalandlaan.

De 34-jarige echtgenote en drie kinderen van de heer A. Pietersen komen om bij een auto-ongeluk in Frankrijk.

Augustus
1-14 H.K. van Minnen, voorzitter van het Comité Jeugdvakantievreugd, opent in het Oranjepark het kindervakantiefeest.

Mevrouw Sophie Jansen ontvangt de zilveren speld van de
KNZB voor haar verdiensten bij zwemclub WIK.
14
J. Zwitser, smid, is veertig jaar in dienst bij de
Scheepswerf en Machinefabriek A. de Jong N.V. Hij is onderscheiden met de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde
van Oranje-Nassau.
16

De gemeenschapszang in de Grote Kerk staat in het teken van
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vijftig jaar geleden.
2
Hennie Smit, lid van Fortuna, wint op de achthonderd
meter het Zuid-Hollands kampioenschap hardlopen in Leiden.

De thermometer wijst 32° Celsius aan.

De 19-jarige Pieter van Santen, dienstplichtig soldaat in La
Courtine, komt om het leven bij een verkeersongeval in het
Franse Bourges.

18
Het noodweer veroorzaakt o.a. wateroverlast in tal
van woningen
19
Een ploeg van de Vlaardingse Zwemclub eindigt als
eerste op het in Nijmegen gehouden internationale zwemgala.

3
Patiënten die opgenomen worden in het nieuwe Holy
Ziekenhuis kunnen via de kerktelefoon de diensten volgen in
de Grote Kerk.

20
De industrieel mr. A.C.F. Hendrikse is overleden. Hij
was ondermeer directeur van de N.V. Delta Chemie te Vlaardingen.

Het gebouw van de Koninklijke Marechaussee (23 juh)
(Foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

21
Op uitnodiging van de burgemeester bezichtigt de minister van verkeer en waterstaat, mr. J. van
Aartsen, Rijksweg 20 en de Beneluxtunnel in
aanleg. Dit gebeurt ter gelegenheid van de
voltooiing van de toegangswegen tot deze
tunnel.
23
De Brigade Vlaardingen van de Koninklijke Marechaussee verhuist van een
rijksvaartuig in de Oude Haven naar het
pand Westhavenkade nr. 86.
24
Er is een fonds opgericht met als doel
een orgel in de kerkzaal van het nieuwe Holy
Ziekenhuis te realiseren.
25
Een aantal bestuursleden van woningbouwverenigingen uit de Duitse stad Erkrath bezoekt onze stad.
27
De
Chr.
Gymnastiekvereniging
T.E S.T.O. (Turnen En Spel Tot Ontspanning)
15 opgericht.
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4
Er IS begonnen met de sloop van de
boerderij Holy De toegangspoort van deze
boerderij is uit elkaar genomen en tijdelijk
opgeslagen
De 17-jarige Abraham Moerman en de
18-jarige Pieter Molenaar komen om het
leven bij een auto-ongeval in Gulpen
5
In het sportpark Zuidbuurt wordt
een jeugdsportdag gehouden
6
De gemeenteraad besluit tot aankoop van het pand Westhavenkade nrs
53-54 Het pand fungeerde als belastingkantoor en IS aangeboden voor f 150 000,Misschien wordt het Visserij Museum er
gevestigd De raad besluit eveneens om
het pand Westhavenkade 95, voorheen
was daar het Gemeentelyceum gevestigd,
te verhuren aan de Stichting Christelijke
Detailhandelsvakschool Beneden Maas

De familie Mak krijgt de sleutel van hun nieuwe woning (24 augustus)
(Foto H K van Minnen collectie Stadsarchief Vlaardingen)

9
De heer W J van der Velden is voor zijn werk in de St
Joannes de Doperparochie onderscheiden met de pauselijke
onderscheiding Pro Ecclesia en Pontifice

paal voor de bouw van een bedrijfspand voor L A van Eijle &
Go's Technische Handel Maatschappij N V

12
G Heuzinkveld wint de zeepkistenrace in de Voorstraat

Er IS nog steeds geen opvolger bij de GGD voor de op 1 januari
vertrokken dr C J Storm

Het eerste dames- en het eerste herenzevental waterpolo bij
VZC zijn kampioen geworden in hun afdeling Eerder waren al
de meisjes- en jongensaspiranten kampioen geworden

21
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Maassluis, Maasland en Rozenburg, leden van de Vlaardingse gemeenteraad, leden van de kleine en grote bouwcommissie en
het bestuur van de Stichting Algemeen Ziekenhuis, hebben
een bezoek gebracht aan het nagenoeg voltooide Holy Ziekenhuis.

15
Waagmeester Krijn van Halewijn reikt het duizendste
weegcertificaat uit in de Stadswaag
Ter afsluiting van het kindervakantiefeest is er een lampionoptocht en vuurwerk

24
De burgemeester overhandigt de huissleutel aan
de eerste huurder, de heer H Mak, van een woning aan de
Sperwerlaan Het is de eerste nieuwe woning in de wijk Holy
Het complex is in ongeveer een jaar gebouwd In de wijk zijn
14 000 woningen gepland Dat is het dubbele van het aantal
woningen in de Westwijk

18
Burgemeester en wethouders bieden de gemeenteraad
ter goedkeuring aan de gemeentelijke begroting en de gemeentelijke takken van dienst, alsmede de begrotingen van
de Stichting Stadsgehoorzaal en de Stichting Algemeen Ziekenhuis Het totaal der uitgavencijfers beloopt een bedrag van
f 29 608 000,- Een klein gat in de begroting wordt gedicht
met de verhoging van de watertarieven Een eventueel tekort
van het ziekenhuis kan oplopen tot f 300 000,-

25
Een 4000 jaar oude visfuik van 1 meter lang en 70
centimeter in doorsnee, is overgebracht naar het Amsterdamse Instituut voor Prae- en Protohistone De visfuik werd
drie weken geleden gevonden tijdens opgravingen aan de Ary
Koplaan Professor W Glasbergen spreekt van een hele mooie
vondst en een hoogtepunt in de nu al enkele jaren durende
opgravingen

J Poldervaart, kraanmachinist, is veertig jaar in dienst bij
Lever's Zeep Maatschappij Hij ontvangt de eremedaille in
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
20

Lub Korff uit Urk redt de 9-jarige Jitze Volkers uit de Oude
Haven

De burgemeester slaat aan de Industrieweg de eerste
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der Drift verwerkte aan de buitenkant van
het gebouw 28.000 stukjes steen in een
mozaïek.

r*

30 Het echtpaar J. van der Pijl-Verkiel is
65 jaar getrouwd.
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31
Staatssecretaris mr. J.H. Grosheide
opent het nieuwe Gemeente Lyceum aan
de Claudius Civilislaan.
Wethouder Van Minnen opent aan de Prof.
Teldersstraat de Prof. Teldersschool, een
school voor openbaar g.l.o. Vier van de zes
lokalen zijn in gebruik en de andere twee
worden voorlopig door de kleuterschool
Klavertje Vier gebruikt.
September

1
Het echtpaar W. van Straten-van 't
Hoff is 65 jaar getrouwd.

Bouw van het Holy Ziekenhuis met zusterhuis (29 augustus).
(Foto H K van Minnen' collectie Stadsarchief Vlaardingen).

2
De heer Louis van Sinderen te Vlaardingen is door
het bestuur van de Ned. Boksbond aangewezen om als chef
d'équipe van de Ned. amateurboksploeg op te treden tijdens
de Olympische spelen in Tokio.

26
Jongens, in de leeftijd van elf en twaalf jaar, racen
met hun zeepkisten door het tunneltje van de Hoogstraat naar
het Liesveld.
Na een opknapbeurt is de Stadsgehoorzaal heropend.

Ds. G.J. Grootjans Thzn. is overleden. Hij werd 79 jaar en was
predikant in Vlaardingen van 1929 tot 1949.

Wegens de hitte trok het Kolpabad deze zomer een record aantal bezoekers van 5.361.

2 en 3 Ongeveer zeshonderd bejaarde stadgenoten bezoeken
het druivenfeest in Naaldwijk.

De lO-jarige Dirk Verburgh redt de 3-jarige Evert van Emden
uit het water van de Vaart.

3
Rijwiel- en bromfietsenhandel Sander Schell bestaat
tien jaar. Het bedrijf heeft onlangs een tankwagen voor de
huis-aan-huislevering van petroleum aangeschaft.

28
P.J. van Kersbergen, chef-portier, neemt na vijftig jaar
afscheid bij Lever's Zeep Maatschappij.

De jeugdweek van de Centrale Gereformeerde Jeugdraad is
geopend door ds. H. J. Heynen. Er is een expositie Jeugd 64 en
een sportmiddag.

Uit de haringexportcijfers blijkt dat Vlaardingen met 23,82 %
op een derde plaats staat. De gemiddelde kiloprijs voor Vlaardingse haring bedroeg f 0,99. De meeste uitvoer ging naar
West-Duitsland.

5
Door zeer hevige regenval zijn straten en huizen ondergelopen. Het verkeer is gestremd en er is een elektriciteitsstoring.

De sluisdeuren van de oude keersluis, de meest zuidelijke in
de Oude Haven, worden voor f 12.500 gerepareerd.

De actie 24 uur uw naaste, die wordt gevoerd door de jeugdafdeling Dynamowerk van de hervormde gemeente, is van start
gegaan met de opening van een tentoonstelling over kerkelijk
en maatschappelijk werk in de zaal van de Rehobothkerk.

29
Het Holy Ziekenhuis kan bezichtigd worden. Het 41
meter hoge zusterhuis biedt onderdak aan 216 zusters en is
een echte blikvanger.
Het nieuwe clubhuis van voetbalvereniging R.K.-WIK is geopend in het park 't Nieuwelant. Het werd door de leden zelf
gebouwd in minder dan eenjaar. De ontwerper de heer A. van

5-19 De diaconie van de hervormde gemeente organiseert
in Oisterwijk vakanties voor Vlaardingse invaliden.
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Mej. W. Chr. Van Zelm viert haar 40-jarig jubileum als onderwijzeres bij het christelijk onderwijs
15
De wijk Holy fungeert als rampgebied tijdens de oefening Delta van de Bescherming Bevolking,
16
De Coöp. Landbouwvereniging Samenwerking bestaat
vijftig jaar. De heer L. Dijkshoorn, zaakvoerder, is veertig jaar
in dienst en hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Het duizendste verkeersongeval van dit jaar, een aanrijding
op de Markt, is geregistreerd.
De buurtvereniging Pro Regina bestaat veertig jaar.
C. Post, timmerman, is veertig jaar in dienst bij H.V.O. en ontvangt de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau.
17
Het nieuwe rijksbelastingkantoor aan de Parallelweg
is officieel geopend.
Aan de Prof Teldersstraat wordt de eerste paal geslagen voor
de bouw van een openbare kleuterschool.

Verhuizing van het Algemeen Ziekenhuis aan de Hofsmgel naar het Holy
Ziekenhuis (8 september)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen).

Ds. W. J. Schouten, Ned. Hervormd predikant en oprichter van
clubhuis De Haven, viert zijn zilveren ambtsjubileum.

8
De ziekenhuizen van de Stichting Algemeen Ziekenhuis aan de Hofsingel en de Soendalaan zijn ontruimd en de
patiënten zijn overgebracht naar het Holy Ziekenhuis.

18
Het eerste concert van het seizoen van het Vlaardings
Kunstcentrum met het Rotterdams Philharmonisch Orkest
wordt gehouden. Daniël Wayenberg treedt op als solist.

De eerste in het Holy Ziekenhuis geboren baby is Anne Marielle, dochter van het echtpaar Roeland-Bleecke.

19
De Christelijke Historische Jongerengroepen in de
provincie Zuid-Holland openen het seizoen 1964/1965 met
een bijeenkomst in De Harmonie.

9
De gemeente heeft twee bronzen beeldhouwwerken
gekocht. Jongetje, van de Belgische kunstenaar Jean Decoen
wordt geplaatst in het gras voor de houten school aan de Floris
de Vijfdelaan. Het beeld Treurende Vrouw, van de Belgische
kunstenaar W. Kreitz, wordt geplaatst op de gemeentelijke
begraafplaats Emaus.

21
In de kelder van de Tearoom 't Liesveld is de tentoonstelling Bijbel en Israël geopend. De tentoonstelling is georganiseerd door Youth for Christ.
Het NIVON-jongerenwerk wordt lid van de Stichting Vlaardingse Jeugdgemeenschap.

10
Aan de Lorentzstraat wordt de eerste paal geslagen
voor de bouw van een openbare kleuterschool.

22
J. van Huuksloot, lid van de Vlaardingse Luchtvaartclub, eindigt met zijn Messerschmit 110 als eerste in de op het
vliegveld Terleth gehouden nationale lustrumwedstrijden van
de KNVVL.

12
Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de bedrijfsbrandweer van Lever's Zeep Maatschappij N.V. wordt de Inter-Unilever brandweerwedstrijd gehouden.

23
In Schiedam worden wedstrijden gehouden met vliegtuigmodellen. Deelnemers zijn de leden van de Vlaardingse Luchtvaartclub en leden van de Schiedamse luchtvaartclub Icarus.

Drs. J.J.R. Buirma volgt bij de GGD dr. Storm op.

24
De verbouwde winkel van Kleding Van Uffelen N.V.
aan de Hoogstraat is geopend.
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25
De burgemeester opent het verbouwde en uitgebreide
postkantoor aan de Westhavenkade.

H.J. Berger neemt deel aan de wandeltocht Brussel-Rotterdam, een tocht van 150 km. Hij legt de afstand af in 27 uur.

Zaal De Harmonie is na de restauratie heropend.

Oktober

Een Italiaans televisieteam maakt opnamen over de ingrijpende vernieuwingen in de binnenstad van Vlaardingen.

1
Mevrouw M. de Kok-van Es, woonachtig in Kedichem,
is benoemd tot hoofd van de openbare school voor kinderen
met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Deze school wordt
binnenkort geopend.

26
De commissie Kom zing met ons en doe als wij, organiseert een grote bloemenactie. Ruim vijftienhonderd zieke en
eenzame stadgenoten ontvangen een bloemengroet.

2
Mevrouw Th. A. Heusdens-Mansholt opent in De Harmonie de bazaar ten bate van het clubhuis De Haven.

Op het Liesveld wordt breiwerk verkocht, vervaardigd door
leden van de breiclub voor bejaarden. De verkoop brengt
f 600,- op.

3
Vanwege Werelddierendag organiseert de afdeling
Vlaardingen-Maassluis van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren o.a. een wedstrijd voor de jeugd Wie heeft
het best verzorgde huisdier?

Oübaas J.H. van Driel neemt afscheid als leider van de padvindersgroep 1 Willem de Zwijger.
28
Wethouder T. de Bruijn opent de nieuwe sportschool
van de heer Van Gorsel.

De kerkzaal met orgel in het Holy Ziekenhuis, een geschenk
van de plaatselijke kerken, is op plechtige wijze in gebruik
genomen.

30
Aan de Kamerlingh Onnesstraat is de eerste paal geslagen voor de bouw van een lagere school voor de Vereniging
voor Christelijk Schoolonderwijs.

Er wordt een Najaars Aktie Rit voor automobilisten gehouden.
De opbrengst bedraagt f 605,-. Het bedrag komt ten goede
aan het clubhuis De Haven.

De sluiswachterswoningen aan de Kortedijk worden gesloopt.
Op dezelfde plek verrijzen te zijner tijd nieuwe sluiswachterswoningen.

5
Mejuffrouw J.C. Vermeij is beëdigd als eerste vrouwelijke agent van politie.
Mevr. C. Vreeken wordt tweede in het Danion schaaktoernooi.

Sluiswachterwoningen aan de Kortedijk (30 september)
(Foto J Sluimer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

6
De heer H. Boomert jr., kastelein
van het café De Oude Markt, wint de eerste prijs bij het tappen van bier De wedstrijd, gehouden in Muzanda, is georganiseerd door de plaatselijke afdeling van
de Ned. Bond van Horecabedrijven Ons
Belang.
8
Het bevel over het plaatselijke
korps van het Leger des Heils is overgedragen aan de heer en mevrouw M. Souverein uit Zwolle.
Mevrouw W.M. Kerkhoven-de Kip is uitgeroepen tot Femina-huisvrouw 1964
tijdens de internationale consumentenbeurs te Rotterdam.
9
In de wijk Holy is de eerste paal
geslagen voor de bouw van een school
voor openbaar gewoon lager onderwijs.
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Chemie Hij ontvangt de eremedaille in brons, behorende bij
de Orde van Oranje-Nassau

Het hoogste punt is bereikt van een flatgebouw in aanbouw
aan de Ohvier van Noortlaan In het nieuwe kantoorgebouw
wordt gevestigd raadgevend technisch bureau van ir H J
Jongen

20
De leden van de Industriële Kring Vlaardingen en omstreken schenken een vleugelpiano voor de recreatiezaal van
het Holy Ziekenhuis

Juweher J J H Fredenks verhuist van Hoogstraat 35 naar de
nieuwe zaak op Hoogstraat 213

21
Drs H J Smit, rector van het Groen van Pnnstererlyceum, neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd HIJ was in functie sinds 1948.

10
Oübaas J H van Driel neemt afscheid als commissaris
van het district Beneden-Maas van de Vereniging De Nederlandse Padvinders en wordt bij deze gelegenheid benoemd tot
ere-distnctscommissaris

Het visseizoen van De Zwervende Visser is afgesloten M
Groen wint de Mevr Boomerbeker

De G Vink-beker wordt gewonnen door Het Westen tijdens
een hengelconcours tussen de hengelverenigingen De Hopende Visser, de Zwervende Visser en Het Westen
11
kant

23
In Triangel organiseert Pianohandel G Hoogendijk &
Zn een orgel- en pianodemonstratie De Amerikaanse organist Jack Malmsten demonstreert een elektronisch Thomasorgel

Ds H R Postma is bevestigd als remonstrants predi-

De buurtvereniging Beatrix houdt voor de leden een feestavond in de Stadsgehoorzaal De vereniging telt vijfhonderd
leden en deze betalen f 0,12 contributie per week

14
De heer C Wind, correspondent van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, is aangesteld als
archeologisch adviseur van het gemeentebestuur
Proefvaart en overdracht van de motortreiler VL 105 Elisabeth van rederij W Kwakkelstein

24
De afdelingen 's-Gravenhage en Vlaardingen van de
I C C C (Internationale Raad van Chr Kerken) vergaderen in
de aula van de Ds H de Cockschool

Zes Vlaardingse bedrijven, Chloride, Damco, Van Eijle, Fontijne, Ouwenbroek en Shipmate, hebben de jeugonderneming
Juno 6 opgericht

Mej M de Heer en de heren A A Soetekouw en L de Snayer
van de Vlaardingse jongerengroep van de CHU nemen deel
aan de jeugd-Tweede Kamer

Mevr D de Ligt-Brobbel is vijftig jaar actief bij het Leger des
Heils Ze was eenendertig jaar penningmeesteres en is benoemd tot erelid

25
De remonstrantse predikant ds J G J van Iterson
neemt afscheid
De hervormde predikant ds D Noordmans neemt afscheid

16
Vlaardingen is het centrum voor de randstad van de
grote kerkenbouwactie Antwoord 64 De NCRV verzorgt uitzendingen vanuit de consistoriekamer van de Grote Kerk

26
Wethouder T de Bruin opent aan de Parallelweg het
herbouwde bedrijfspand van de Pharmaceutical and Peppermint Works Het bedrijf produceert o a pepermunt

J H Hoekstra en J.H Kroes zijn 35 jaar m dienst bij de Pelmolen en ontvangen de zilveren erepenning van de Ned Maatschappij voor Nijverheid en Handel

Voor de uitbreiding van Maderns Graveenndustne en Stempelfabnek in de Azaleastraat is de eerste paal geslagen door
mevrouw K J Madern-Kalisvaart

Er is veel jeugdig publiek aanwezig bij het VKC-concert van
het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Stadsgehoorzaal
De klaverjasclub De Waal is opgericht

M van der Vlis is, bij zijn aftreden als voorzitter, benoemd tot
erevoorzitter van de afdeling Vlaardingen van de Bond van
Christelijke Slagerspatroons

17
De landelijke kerkbouwaktie Antwoord 64 heeft in
Vlaardingen ongeveer f 200 000,- opgebracht

De 39-jarige H G Naastepad is tijdens ijkwerkzaamheden
voor de ENCK verdronken in de Nieuwe Maas

De Vlaardingse Lawn Tennis Club is opgericht

27
Een 38-jarige vrouw, moeder van vijf kinderen, uit de
Bangkastraat is door haar echtgenoot met messteken om het
leven gebracht

R B van der Borden is veertig jaar in dienst bij ENCK-Delta
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schreven door T. Vos-Dahmen von Buchholz.
November
1
In het Kolpabad is er een nationaal toernooi voor R.K.- zwemverenigingen. Het toernooi is georganiseerd door de zwemafdeling
van de R.K. Sportvereniging W.I.K.
2 In de ledenvergadering van de Vereniging
Christelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek
is het voorstel tot fusie van deze bibliotheek
met de Gemeentebibliotheek verworpen,
3 De ANWB houdt een actie op het voormalige Feestterrein aan de Broekweg. De actie
waarbij de verlichting van auto's wordt gecontroleerd, is een groot succes.
3 en 4 Bazaar van de handwerkclub van de
Remonstrants Gereformeerde Gemeente.
4
Bij de bouw van het Zonnehuis is het
hoogste punt bereikt.

De Spaarbank aan de Schiedamseweg (30 oktober)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

5
Ter afsluiting van de viering van het 60-jarig bestaan
van het Vlaarding's Mannenkoor Orpheus, is een concert gegeven in de Stadsgehoorzaal.

De film Vlaardingen zoals het was, van de N.V. Filmfabriek
Polygoon te Hilversum is klaar. De film is in opdracht van
het gemeentebestuur gemaakt en binnenkort te zien op zestig
scholen.

De Brood- en Banketbakkerij van J.B. Bruggeman, Hoogstraat
59, is heropend en valt samen met de viering van het 40-jarig
jubileum.

28
De Vlaardingse Jeugdgemeenschap en de Nederlandse
Vereniging De Verzamelaar organiseren in Excelsior een ruilmiddag voor de lagere schooljeugd.

De gemeente laat onderzoeken in hoeverre de gemeentelijke
diensten van computers gebruik kunnen maken.

De uitbreiding van het centrale TV-antennesysteem in de gemeentewoningen in de Westwijk is inmiddels zover gevorderd
dat er naast Nederland 1 nu ook gekeken kan worden naar
Nederland 2. Het kan nog tot begin volgend jaar duren voordat iedereen in de gemeentewoningen van het centrale antennesysteem kan profiteren.

Het tarief voor het baden in de gemeentelijke badhuizen gaat
met een dubbeltje omhoog.
6
Het bestuur van de plaatselijke afdeling van het Nederlandsche Roode Kruis recipieert ter gelegenheid van het
25-jarige bestaan. De heer J.L. Jonker, voorzitter, is onderscheiden met de zilveren legpenning van het hoofdbestuur.

30
Voor de 40" keer is het Wereldspaardag bij de Spaarbank Vlaardingen.

Een groep leerlingen van de Chr. Detailhandelschool Beneden-Maas heeft de boekenbeker, een wisselprijs, gewonnen
in een etalagewedstrijd, georganiseerd door de plaatselijke
boekverkopers ter gelegenheid van de Kinderboekenweek.

De 64-jarige Andries Moerman is veertig jaar melkboer. Hij is
de enige die nog met een carrier melk bezorgt.
31
De burgemeester opent, ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, in het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij een tentoonstelling over de archeologische vondsten uit
de ijzertijd. De plaatselijke boekverkopers namen het initiatief
voor de tentoonstelling vanwege de verschijning van het boek
Divico. Het boek gaat over een jongen uit de ijzertijd en is ge-

6 en 7 Bazaar van de Vrouwengroep NVV.
7
De wandelsportvereniging Liberty organiseert een
klaprooswandeltocht waaraan 1200 mensen deelnemen. De
opbrengst gaat naar het Ned. Oorlogsgraven Comité.
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De nieuwe winkel van Albert Heijn aan de Dr Wiardi Beckmansingel
(10 november)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)

werking van de firma's Hofstee en Dulfer. De opbrengst gaat
naar het bouwfonds van Marnix van St. Aldegondepadvinders.

Het acrobatenduo The Crocksons treedt op in de Tiroler Bruiloft, een TV-programma op Nederland 2.

13
De commissaris van politie heeft het in bezit hebben
en het gebruik van erwtenpistolen door de jeugd verboden.

Op een bijeenkomst van Vlaardingse koopvaardijgezinnen
zijn ruim 350 kerstpakketjes voor Vlaardingse zeevarenden
verzameld.

Slager K. de Graaf uit de Mahlerstraat wint drie eerste prijzen tijdens een internationale slagerstentoonstelling die in
Utrecht is gehouden.

De Spaarbank Vlaardingen heeft vijf boekhoudmachines in
gebruik genomen.

14
De nieuwe rooms-katholieke kerk van de St. Joannes
de Doperparochie aan de Gedempte Biersloot is ingewijd door
de deken F.J.P. Boelrijk uit Schiedam.

10
De burgemeester opent aan de Dr. Wiardi Beckmansingel een zgn. supermarkt van Albert Heijn N.V. te Zaandam.

Intocht van St.-Nicolaas.
16
Er wordt een buitengewone vergadering van de gemeenteraad gehouden ter nagedachtenis aan de heer H. van
Munster. Hij was negentien jaar lid van de gemeenteraad.

11
L.B. van der Mark, opzichter, is veertig jaar in dienst
bij Lever's Zeep Maatschappij N.V. en onderscheiden met de
eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

De motortreiler VL 1 Ursinus, gebouwd in opdracht van de directie van de N.V. Zeevisscherij Maatschappij Holland, is bij de
Sleephelling Maatschappij in Scheveningen te water gelaten.

J. Post, hoofdcommies eerste klasse bij de gemeentelijke
energie- en waterleidingbedrijven, is veertig jaar in gemeentedienst. Hij is onderscheiden met de eremedaille in zilver,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.

17
De burgemeester en zijn echtgenote kopen de eerste
kinderpostzegels van dit jaar in het hoofdpostkantoor.

De 17-jarige Mariene Poot is de jongste volledig gediplomeerde kapster.

19 - 22 Bij garage Unique aan Gedempte Biersloot 37 is een
Fiatshow.

De Stem des Volks houdt in het Volksgebouw een jubileumconcert.

De gemeenteraad besluit dat de openbare kleuterscholen en
lagere scholen een telefoonaansluiting krijgen. Dit is tegen de
zin van wethouder Van Minnen.

12

In Triangel wordt een modeshow gehouden met mede-
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20
Er is een vliegtuigbom opgebaggerd uit de Koningin
Wilhelminahaven.

24
Koelrad N.V. radio- en televisie-importmaatschappij
neemt een nieuw bedrijfspand in gebruik aan de Van Beethovensingel 130-132.

De R.K. Middenstandsvereniging organiseert een auto puzzelrit. Ook bezitters van brommers en scooters kunnen eraan
meedoen.

25
De burgemeester ontvangt op het stadhuis leden van
een aantal Nederlandse politiezangkoren die deelnemen aan
het 28" Nationale Politie Concert in de hal van het BPM-sportpark De Vijfsluizen.

Woningbouwplan Holy 1 is stopgezet. Er moet eerst een definitief uitbreidingsplan komen. Indirecte aanleiding zijn de
veranderde inzichten wat betreft de plaats van de toekomstige winkelcentra.

In Triangel opent wethouder Van Minnen de 18° tentoonstelling van de afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Bond
van Vogelliefhebbers.

23
De gemeenteraad stelt de begroting vast van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1965.
Er wordt stilgestaan bij de ongunstiger wordende financiële
positie van de gemeente.

Wethouder Van Minnen en de raad zijn het erover eens dat er
iets gedaan moet worden aan de geringe belangstelling voor
cultuur in Vlaardingen.

In de 4" Industriestraat is de eerste paal geslagen voor de
bouw van twee bedrijfspanden voor de N.V. Bouwbedrijf Combinatie Vier en de firma J. Hoogewerff & Zn.

Vernielzucht kost de gemeente f 31.000 over de periode november 1963 tot november 1964.
26
Voor bejaarde stadgenoten organiseert de Stichting
Vlaardingse Bejaardenzorg in Muzanda een concertavond.

Wegens het gebrek aan ateliermeisjes wordt het atelier gesloten van de Amsterdamse regenkledingindustrie Fitwell op de
Kortedijk.

27
De Eerste Vlaardingse Autogarage N.V. gaat haar bedrijf aan de 2" Van Leyden Gaelstraat uitbreiden met een garage voor stalling en reparatie.

De opname van patiënten in het Holy Ziekenhuis stagneert
door een gebrek aan personeel.

De welpen van de Prinses Irenegroep brengen honderden geschenken naar een tehuis in Rhenen waar 75 geestelijk gehandicapte jeugdigen wonen.

De 52-jarige F.A.P. Burger overlijdt aan zijn verwondingen na
een bedrijfsongeval bij HVO.
Garage Unique (19-22 november)
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen).

29
In De Harmonie organiseert de plaatselijke afdeling
van de Ned. Vereniging De Verzamelaar een prentbriefkaarten ruilbeurs.
December
1-3
Ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan van de postduivenhoudersvereniging De Luchtbede wordt een tentoonstelling
gehouden.
2 De eerste Vlaardingse Boomplantdag wordt gehouden. Ongeveer 120 leerlingen van lagere
scholen planten 50 bomen langs
de Dr. Wiardi Beckmansingel en
de Jacoba van Beierenstraat.
De winkel van de Herman Frantsen Stichting wordt verplaatst van
de Hoogstraat naar Dayer 2.
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Oosterhoofd (3 decembei)
(Foto Jan Dulfer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

ratorium op het fabrieksterrein van Lever's Zeep Maatschappij N.V.

3
Door een zware noordwesterstorm staan het Oosterhoofd, het Westerhoofd en de kaden van de Koningin Wilhelminahaven blank.

Het echtpaar W. Akkerman wint als hoofdprijs een Daffodil bij
de St.-Nicolaasactie Altijd Pnjs.
10
De familie J. van Ekelenburg heeft een model van de
houten hijskraan op de Westhavenplaats geschonken aan het
Museum voor de Nederlandse Zeevisserij. De houten hijskraan werd in het jaar 1908 afgekeurd en vervangen door een
ijzeren.

De Rotary Vlaardingen schenkt 130 pakketten als extra Sinterklaasgeschenk voor chronisch zieke ouderen en jongeren.
6
De Vlaardingse Zwemclub organiseert in het Kolpabad
zwemwedstrijden voor de jeugd.

11
Bewoners van de Celebesstraat worden bedreigd met
katapulten, windbuksen en erwtenpistolen. Eén van de bewoners heeft al f 60,- glasschade.

7
Het werkschip Neeltje, van de scheepswerf en machinefabriek A. de Jong N.V., is door onbekende oorzaak gezonken.

13
De 70-jarige P. Schruijer heeft zijn kruidenierszaak
en waterstokerij in de 1" Maasbosstraat, één van de laatste
waterstokerijen, verkocht aan de heer R. Poot. Deze zal de
waterstokerij niet voortzetten.

Onderscheiden met de penning der gemeente Vlaardingen zijn
G. van Houwelingen, onder meer oud-lid van de gemeenteraad, P. van Noord, voor zijn bijzondere verdiensten op maatschappelijk gebied, en W. Oostveen, sedert 1930 directeur
van de gymnastiekvereniging HoUandia. Tot op heden hebben, sinds de instelling ruim elf jaar geleden, dertien Vlaardingers deze penning ontvangen.
8

Een schuur in de Oosterdwarsstraat gaat in vlammen op,
doordat een ketel wasgoed op een petroleumkacheltje vlakbij
een bromfiets stond waaruit benzine lekte.

De eerste paal is geslagen voor de bouw van een labo-

16
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De jeugdgemeenteraad discussieert over de lijkbezor-

24
De gecombineerde hervormde en gereformeerde
Kerstnachtdienst wordt gehouden in de Maranathakerk.

ging, begraven of cremeren.
De financiële positie van clubhuis De Haven blijft wankel en
dit kan alleen blijven bestaan met subsidie van de gemeente.

De luidklok van de Rehobothkerk is in gebruik genomen.
Er zijn 46 jonge essenbomen geplant tussen de Parkweg en
het Verploegh Chasséplein.

18
Het Sonsbeekpaviljoen van de architect Rietveld gaat
voorgoed voor Vlaardingen verloren. Het wordt geplaatst op
de Hoge Veluwe. Vier jaar geleden werd dit paviljoen aangeboden aan de gemeente Vlaardingen bij het jubileum van het
40-jarig bestaan van de ENCK. De directie deed een aanbod
voor een aanloopsom van enkele tienduizenden guldens, maar
de gemeente wist zich geen raad met dit aanbod.

26
De 90-jarige schipper Hein Struis, een markant man
uit de tijd van de haringvisserij, overlijdt op zijn verjaardag.
29
Kapper H. Groeneveld opent zijn nieuwe kapperszaak
aan de Goudsesingel 2.

19
Groot enthousiasme tijdens het uitverkochte astmatienerfeest, een liefdadigheidsfeest ten bate van het Nederlandse Astmafonds in De Harmonie

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Bridgeclub
Vlaardingen wordt er een bridgedrive gehouden.
31
De heer P.L. Bot is benoemd tot erelid van de Chr. Harmonievereniging Sursum Corda. Hij is vijftig jaar werkend lid
van deze vereniging geweest.

22
Ruim tachtig pupillen van de Herman Frantsen Stichting vieren kerstfeest bij het Leger des Heils.
23
In het stadhuis wordt een bijeenkomst gehouden vanwege de inwerkingtreding van de Algemene Bijstandswet, de
opvolger van de Armenwet.

De schaatser Rudi Liebrechts verbetert in Jorwerd het Nederlands record langebaanschaatsen op de 3000 meter. Hij legt
de afstand af in 4 minuten en 53 seconden.

Het echtpaar G. Vader-Vlielander is 65 jaar getrouwd.

Burgemeester Heusdens is voor een periode van zes jaar herbenoemd.

In het Gemeentelyceum zullen, bij wijze van proef, twee
melkautomaten worden geplaatst.

Clubhuis De Haven (16 december)
(Foto H K van Minnen collectie
Stadsarchief Vlaardingen)
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Voor de samenstelling van deze kroniek is informatie gebruikt uit het AD,
Groot Vlaardingen, Waterweg Vooruit
en de websites van Vlaardingen24, de
gemeente Vlaardingen, de Vlaardinger,
politieke partijen en sportverenigingen.
Januari
1
Vlaardingen telt 71.009 inwoners, 120 meer dan op 1 januari vorig
jaar.
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De Stadsgehoorzaal verwelkomde vorig jaar bij theatervoorstellingen ruim
63.000 bezoekers. Een groei van ruim
20% ten opzichte van 2012.
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Klokslag 00.00 uur neemt waarnemend
burgemeester Bas Eenhoorn symbolisch
de burgemeestersketen over van vertrekkend burgemeester Tjerk Bruinsma.
Het aantal inwoners met een uitkering
steeg afgelopen jaar met ruim 5% (landelijk was dit 7%).
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Prijswinnaars kerstboomactie (15 januari)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen)

Het vuurwerkteam van de politie heeft veertien aan2
houdingen verricht. Van de vijf minderjarigen krijgen er vier
een HALT-straf.

Locoburgemeester Hans Versluijs verrast Sjaak Oerlemans
met de Stadsspeld. Oerlemans stopt als directeur/eigenaar
van Kloet Onderhoud, dat sinds 1919 in Vlaardingen gevestigd is. Hij staat bekend om zijn sociale leiderschap en zijn
persoonlijke betrokkenheid bij zijn medewerkers.

3
Het Jeugdjournaal laat zien hoe in Vlaardingen Fleur
en Timo kerstbomen inzamelen. Fleurs hele tuin ligt vol en
zij heeft een vrachtwagen nodig om de kerstbomen op het gemeentelijk verzamelpunt te krijgen.

De vijf winnaars van de jaarlijkse inleveractie van
15
kerstbomen krijgen in de brandweerkazerne door wethouder
Versluijs hun prijs uitgereikt. Achttien andere kinderen mogen een middagje met de politie of brandweer op stap. Er zijn
3.387 kerstbomen versnipperd.

8
In De Polderpoort komen de Beweegmaatjes voor het
eerst in actie. Ieder gaat een stadsgenoot met overgewicht
helpen met wandelen, zwemmen of op een andere manier bewegen. Het project is een initiatief van Vlaardingen in Beweging en Avant Sanare.

Mark van Hattem wordt de nieuwe directeur van het Museum
Vlaardingen.

De toneelvereniging O.N.I. zet in Groot Vlaardingen Joop
van Noort in het zonnetje. Joop moet na vele jaren wegens
gezondheidsproblemen stoppen met zijn werkzaamheden als
decorbouwer.
11
In een woning aan de Wagnerstraat vindt de politie
een wapen en een hoeveelheid soft- en harddrugs. De bewoners worden aangehouden.

Na enkele decennia praten wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het Museum Vlaardingen en het
Streekmuseum Jan Anderson. Het gedeelte van de collectie
van het Streekmuseum, dat geldt als erfgoed van Vlaardingen, komt permanent in bruikleen bij het Museum Vlaardingen.

13
Het GeuzencoUege en CBS De Ark mogen zich Excellente School 2013 noemen. Zij nemen de prijs in ontvangst uit handen van minister-president Rutte en staatssecretaris Dekker.

Alle zeven deelnemers van het klussenproject West@Werk
krijgen na afloop van hun VCA-cursus het certificaat dat aangeeft dat ze veilig kunnen werken. Het certificaat is nodig om
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tekort aan leerwerkplekken. Gemeenten en corporaties zullen
bij het geven van bouw- en infraopdrachten onderzoeken of
een project geschikt is als leerwerkplek.

kans te maken op een baan in sectoren als onderhoud, groenvoorziening en de industriële sector.
16
De raadzaal heeft bij de eerste raadsvergadering onder
leiding van burgemeester Eenhoorn, een andere indeling gekregen. Diverse fracties zijn verhuisd en de wethouders zitten
niet meer naast de burgemeester, maar bij de raadsleden.

Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord, de gezamenlijke aanpak van de drie Waterweggemeenten en uitzendorganisatie
Randstad om werkzoekenden te begeleiden naar werk, heeft
het afgelopen jaar ongeveer duizend kandidaten begeleid,
waarvan ruim de helft werk vond. De samenwerking wordt
voortgezet.

20
In het Stadsarchief begint het erfgoedproject Vlaardingen in de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van de groepen 7
van 23 basisscholen duiken in het Stadsarchief en het Streekmuseum Jan Anderson terug in de tijd naar de jaren '40-'45.

24
Honderden uitvoerend kunstenaars, vrienden, familieleden en plaatselijke politici wonen het officiële afscheid
van Henk Horsten bij. Henk ontvangt de Vlaardingse Stadsspeld. Hij was ruim 25 jaar directeur van de Vrije Academie.

De repetitieavond van harmonievereniging Sursum Corda
verloopt voor Cor Rodenburg ongewoon. Cor, die naast het
spelen op de fagot in een reeks van jaren nagenoeg alle functies bij de vereniging heeft uitgeoefend, wordt wegens zijn
verdiensten benoemd tot erelid.

27
In een pop-up restaurant aan de Hoogstraat organiseert Spring Foundation twee volgeboekte avonden voor een
"uitgestelde maaltijd'. Hierbij kunnen Vlaardingers komen
eten voor € 7,50, mits ze aan het einde van de avond twee
maaltijden afrekenen. Op die manier betaalt men ook voor
iemand anders, die uitgenodigd door Spring Foundation, door
haar of zijn financiële situatie een warme maaltijd heel goed
kan gebruiken.

22
Het aantal jongeren in de bijstand is fors afgenomen.
'De gezamenlijke aanpak van de drie Waterweggemeenten
met Start GO! is succesvol', zegt wethouder Cees Oosterom.
Sinds de start in juli 2011 is het aantal jongeren met een bijstandsuitkering in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam teruggebracht van 576 naar 240, terwijl landelijk het aantal
jongeren in de bijstand ongeveer gelijk bleef.

Bierlokaal Antonius ontvangt de UITblinker 2013, de wisseltrofee die voor de tiende keer wordt uitgereikt. Beste UITschenker 2013 is Yf Fenders van het Delta hotel.

Olympisch kampioen judo Mark Huizinga leest in het kader
van het nationale voorleesproject op OBS Jan Ligthart voor
uit het boek KRRR...OKODIL van Catherine Rayner. Doel is
kinderen te stimuleren om te lezen.

28
De voormalige meisjesschool aan de Willem Beukelszoonstraat is verbouwd tot een complex met 24 zorgwoningen
waarin cliënten van zorginstelling Middin met een licht verstandelijke beperking hun intrek hebben genomen. Een bewo-

Tijdens een fietscontrole aan de Arij Koplaan hebben 31 kinderen geen licht op hun fiets. Wijkagen
ten gaan vaker controleren.
23
Het 1.500 ton zware wegdek
van een viaduct boven de Heusdenslaan
wordt bijna een meter opgekrikt om
straks de definitieve aansluiting van de
nieuwe A4 Delft-Schiedam met de A20
te maken.
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De Waterweg-Noord-gemeenten, corporaties en opleidingsbedrijven tekenen
samen met FNV en Bouwend Rijnmond
afspraken om meer leerwerkplekken te
stimuleren in de bouw en infrastructuur. Voor deze sectoren worden te weinig leerlingen opgeleid mede door een
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Opening Complex Middin (28 januari)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente
Vlaardmgen)
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Bestuurders van de woningcorporaties en de gemeenten in de
regio Rotterdam ondertekenen afspraken over woningbouw
tot 2020. Vlaardingen houdt de ambitie om te bouwen volledig overeind. Een groot deel van de nieuwbouw betreft vervanging.
30
In de Mercuriusstraat wordt een hennepkwekerij met
2,300 hennepplanten ontmanteld.
31
De kunstwacht stelt een kunstwerk veilig uit de wederopbouwperiode. Het gaat om een gevelsteen van het pand
dat wordt gesloopt op de hoek Van Hogendorplaan - Van
Maanenstraat,
Februari
1
De Masters van ZVVS keren terug van de Nederlandse
Zwemkampioenschappen met acht gouden, twaalf zilveren en
twee bronzen medailles. Karin Stein is uitblinkster met vier
gouden en drie zilveren plakken.

Verwijderen Icunstwerk Hogendorplaan (31 januari)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen)

ner opent samen met wethouder Versluijs en René de Groot,
bestuurder van de Maasdelta Groep, het wooncomplex.

5
Leo van Leeuwen, maatschappelijk werker bij Bouman
GGZ, ontvangt tijdens zijn afscheidsreceptie een koninklijke
onderscheiding. In 1995 richtte hij in zijn vrije tijd een bardloopgroep op voor zijn patiënten omdat dit hun behandeling
enorm ten goede kwam. Hij trainde zelf zijn groep en begeleidde hen naar diverse hardloopwedstrijden met als hoogtepunten de marathon van Rotterdam en vijfjaar Roparun.

29
Voor het eerst deze winter gaat de winteropvang in
voor dak- en thuislozen. Men kan in De Elementen terecht
voor een warme maaltijd en een slaapplek. De opvang aan de
Nijverheidsstraat plaatst tijdelijk tien extra bedden voor daken thuislozen uit Vlaardingen, Maassluis en Schiedam.

In de Kroepoekfabriek vindt de eerste editie plaats van Talk
of the Town, een talkshow 'speciaal voor betrokken Vlaardingers tussen de 15 en 115 jaar, met interesse voor actualiteit,
cultuur, politiek en muziek'.

Warme truiendag (7 februari)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen)

6
Na jaren beleeft Filmtheater Het Zeepaard een herstart. Liefhebbers van de alternatieve film kunnen donderdagavond en zondagmiddag terecht in zaal 3 van de bioscoop
aan het Veerplein,
CBS De Ark en kindercentrum Casa Forte, beide aan de Lissabonweg, gaan samen verder als Integraal Kindcentrum De
Ark, Wethouder Arnout Hoekstra verricht de opening door het
onthullen van het nieuwe logo.
Saffron Jones van de Van Kampenschool wordt uitgekozen als
nieuwe Junior Stadsdichter. Wethouder Robberegt reikt haar
de prijs uit. Saffron zal dit jaar, mede op verzoek van de gemeente, voor verschillende gelegenheden gedichten schrijven.
7
Bij zijn afscheid liet burgemeester Bruinsma weten
liever financiële giften te krijgen om de Spring Foundation te
ondersteunen dan persoonlijke cadeaus. Hij overhandigt aan
Spring Foundation de opbrengst, een cheque van € 5.200.
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Veertien scholen doen mee aan de Warme Truiendag. De actie om mensen bewust te maken van hun energieverbruik.
Op het Kindcentrum Prins Willem Alexander is een "laagjeswedstrijd', waarbij de kinderen met kleding in zoveel mogelijk lagen naar school komen. Glenn wint met 51 laagjes de
wedstrijd.

16
Loek van Zevenbergen van AV Fortuna wordt in Apeldoorn met een puntentotaal van 5.538 Nederlands meerkampkampioen bij de junioren.
17
Het college van B&W verleent geen subsidie meer
voor de realisatie van Sportpark West omdat niet voldaan
wordt aan de subsidievoorwaarden, nl. een samenwerkingsovereenkomst tussen de voetbalclubs DVO en CION en het
verlaten van CION van het huidige complex per 1 juli 2014.
Eerder deze week liet het bestuur van DVO weten dat, gezien
de opstelling van CION, het vertrouwen ontbreekt om samen
op te trekken. Het subsidiebedrag van € 965.000 blijft in de
gemeentekas.

8
Vorig jaar waren er volgens het rapport Milieumeldingen van de DCMR in totaal 1.177 overlast-meldingen uit
Vlaardmgen tegenover 989 het jaar daarvoor. Ruim de helft
(662) betrof lawaai en 502 stank.
10
Station Vlaardingen-Oost blijft volledig behouden als
de Hoekse Lijn tot metrotraject wordt omgebouwd. Deze reactie kreeg de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) tijdens de informatiebijeenkomst.

18
Het bestuur van de nieuwe Vlaardingse Cultuurstichting presenteert zich aan college, pers en de Vlaardingse
kunst- en cultuurwereld. De stichting, die op cultureel gebied de sparringpartner van de gemeente wordt en waarin
alle culturele spelers gaan deelnemen, gaat met de gemeente
de subsidiegelden beheren en 'derdengelden' werven.

11
Acht vrachtwagenchauffeurs krijgen een bekeuring
van € 130,- voor overnachten in hun vrachtwagen. Sinds augustus vorig jaar is het, na klachten over overlast, verboden
te overnachten in voertuigen op de weg.

19
Wie meer over Vlaardingen wil weten kan de smartphone daarvoor gebruiken. Het is voldoende om de VLAR-app
te downloaden.

12
Met een door leerlingen van basisschool De Hoeksteen
zelf gemaakt lint opent wethouder Robberegt het nieuwe
duurzame klaslokaal van de school tijdens een informatiebijeenkomst over energiebesparing. Het lokaal heeft onder andere een energiezuinige vloer en led-verlichting gekregen.

Ballonwedstrijd TBV in het kader van het 60-jarige bestaan
(15 februari)
(foto Kon van Rossum, collectie gemeente Vlaardmgen)

15
TBV, de sociale werkvoorziening van Vlaardingen, organiseert in het kader van het 60-jarige bestaan een ballonnenwedstrijd. De ballon die het verst weg gevonden wordt, is
goed voor een prijs.

Schildje beeldbepalend pand (24 februari)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen)
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21
Het hek dat de afgelopen week rond het voetbalveld
van Victoria '04 is geplaatst, moet er voor zorgen dat er geen
konijnen meer vanuit de Broekpolder gaten in de grasmat graven. Het hekwerk van € 10.000,- wordt voor de helft betaald
door de gemeente, de rest betaalt de vereniging.

ontkiemen. De opening is het begin van het project Tuinboon
je mee.
6
De buurtcentra De Bijenkorf, Holy en 't Nieuwelant
gaan binnenkort ofwel dicht of worden samengevoegd als gevolg van bezuinigingen op het budget van Seniorenwelzijn.
Wethouder Oosterom benadrukt dat er geen activiteiten van
Seniorenwelzijn worden geschrapt.

22
Het gebied De Ruigte waar de Schotse Hooglanders
grazen is van 40 tot 140 hectare vergroot. Dat is nodig omdat
de kudde gegroeid is tot 21 stuks en het voedsel op raakt.

7
Vertegenwoordigers van Zwem- en Recreatiebad De
Kulk overhandigen een rolstoelfiets aan De Polderpoort. Met
deze fiets, die kan worden gehuurd, kan men samen met iemand in een rolstoel door het natuurgebied fietsen.

24
HVV-voorzitter Wout den Breems en wethouder Versluijs bevestigen het eerste schildje op 1 van zo'n 550 beeldbepalende panden in de stad.
Dat het niet altijd pais en vree is, bewijzen twee steekpartijen
op één dag. Bij een ruzie tussen twee broers steekt de één de
ander m zijn rug en een ruzie tussen twee buurmannen ontaardt in een steekpartij waarbij er één aan een hand gewond
raakt.

8
De proef van afgelopen jaar met de Solar Bee in de
Krabbeplas wordt voortgezet. Het apparaat moet ervoor zorgen dat de bloei van blauwalgen wordt tegengegaan.
Bouw geluidsscherm A20 (4 maart),
(foto Roel Dijkstra)

25
De zwevende kiezer kan met de Vlaardingse stemwijzer aan de hand van 29 stellingen uitzoeken welke partij het
best bij haar of hem past. De stemwijzer bevat lokale thema's
zoals de afsluiting van de Westhavenkade en wel of geen subsidie voor Omroep Vlaardingen.
27
Mevrouw Groen, voorzitter van het Fonds Schiedam
Vlaardingen e.o., geeft het startsein voor de bouw van het
Museum Vlaardingen. Samen met de gemeente financiert het
Fonds de bouw. Het bestaande redershuis aan de Westhavenkade wordt gerestaureerd en gerenoveerd, het pakhuis van
Warmelo & Van der Drift wordt toegevoegd en aan de achterzijde wordt in de nieuwbouw het historische pakhuis geïntegreerd.
29
De voedselbank krijgt € 22.000,-, de opbrengst van
de actie van de Rotaryclubs in Vlaardingen en Maassluis in
samenwerking met Albert Heijn.
Maart
3
Bewoners van de Vettenoordspolder willen graag in
hun buurt een moestuincomplex. Het bewonerscomité overlegt met de gemeente over het braakliggend terrein tussen de
Deltaweg en het spoor.
4
Na drie jaar actievoeren begint de aanleg van het geluidsscherm langs de A20 dat de bewoners van VlaardingerAmbacht een ongestoorde nachtrust moet gaan bezorgen.
5
Mirjam Hooijmeijer van de Snoepjestuin opent samen
met wethouder Robberegt de nieuwe Buurttuin West. Daarna
planten de leerlingen van Kindcentrum Prins Willem Alexander elk een tuinboonplantje dat ze op school al hebben laten
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Burgemeester Eenhoorn geeft les over de rol van het gemeentebestuur
(17 maart)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen)
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12
Op de hoek van de Blois van Treslongstraat wordt het
eerste door particulieren aangevraagde oplaadpunt voor elektrische auto's in gebruik genomen. Tot nu toe zijn er achttien
aanvragen.

Bij de nationale kampioenschappen judo strijden 455 judoka's
om de nationale titel onder 15 jaar. De 13-jarige Vlaardingse
judoka Christina Heck, die eerder kampioene van Zuid-Holland werd, wordt derde van Nederland.

Het nieuwe bedrijventerrein Koggehaven is vol na de ondertekening van de erfpachtovereenkomst voor de laatste twee kavels door Jan de Jonge, directeur van J. de Jonge Flowsystems.
De juryprijs bij het jongerenverkiezingsdebat gaat naar Kelly
Verheij. Het publiek gaf de voorkeur aan de debatvaardigheden van Ruben van de Zande. Beiden maken indruk met hun
argumenten en wijze van debatteren.

Oranje Nassau wordt door een overwinning met 11-22 kampioen in de derde klasse zaalkorfbal. De vreugde bij spelers en
speelsters vormt een schril contrast met de stemming bij K.V.
Vlaardingen dat naar die derde klasse degradeert. Nog niet
lang geleden speelde Vlaardingen nog op het één na hoogste
landelijke niveau.

13
Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans
reikt in de Grote Kerk de Geuzenpenning uit aan Thomas
Hammarberg. Het leven van de Zweed staat al vele jaren in
het teken van het beschermen van mensenrechten. Hij was
onder andere mensenrechtencommissaris van de Raad van
Europa.

9
Koperdieven veroorzaken waterlekkage in een sloopflat aan de Spechtlaan.
10
De Vreemde Vogel sleept de ENTREE Hospitality &
Style Award 2013 in de wacht in de categorie Dare Devil. De
jury: 'Deze winnaar zet met het onderscheidende buitenhotel
een sterk statement neer.'

Het aantal voortijdige schoolverlaters is vorig jaar met 10%
gedaald t.o.v. 2012. Nog niet eerder zijn er zo weinig voortijdige schoolverlaters geweest, blijkt uit voorlopige cijfers van
het ministerie van Onderwijs.

11
De beslissing over de fusie van de bibliotheek met die
van Rotterdam wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld tot Rotterdam de eigen financiën en organisatie op orde heeft.

Jan Bulva, voormalig gemeenteraadslid voor de VVD, overlijdt
op 73-jarige leeftijd. Jan, oorspronkelijk afkomstig uit Tsje-
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cho-Slowakije, legde de basis voor de stedenband met partnerstad Moravska Tfebova

De Vreemde Vogel beoordeeld
22
Juliette den Ouden vertegenwoordigt Nederland tijdens de International Make-up Championship in Dusseldorf
Dit IS met 33 deelnemende landen de meest toonaangevende
wedstrijd voor visagisten ter wereld Juliette eindigt als nummer zes van de wereld

16
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van
Rita Young organiseren haar vrienden in I'Cugini een groots
feest ZIJ zorgen voor een keur aan artiesten met als klapstuk
Lee Towers
17
Burgemeester Eenhoorn geeft bij Daltonschool De
Klinker en bij 't Kompas gastlessen waarin hij de rol van de
burgemeester, de wethouders en de gemeenteraad uitlegt

Dominee Jan de Geus ontvangt tijdens zijn afscheidsreceptie
als wijkpredikant van de Protestantse Wijkgemeente Holy de
Vlaardingse Stadsspeld Jan is behalve op diaconaal terrein bij
veel andere activiteiten betrokken

18
Vooruitlopend op de overdracht van jeugdzorgtaken
naar de gemeente start in de Westwijk als proef een Jeugd- en
Gezinsteam Wethouder Hoekstra 'De nieuwe jeugdwet biedt
naast uitdagingen ook kansen om de zorg voor onze jeugd beter te organiseren'

23
Op zo'n tweehonderd spinning-fietsen brengen ongeveer duizend deelnemers in acht uur € 110 233,- bij elkaar
voor Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker
26
De gemeenteraad vergadert voor de laatste keer in de
oude samenstelling Raadsvoorzitter Eenhoorn neemt daarin
de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen vier jaren door
Bijzondere aandacht krijgen vertrekkende oudgedienden als
Henny Petray, Corrie Kortleven en Joop van Papeveld Joop
spreekt als nestor tenslotte zelf de afzwaaiende en nieuwe
raadsleden toe met een gloedvol en merkbaar geëmotioneerd
betoog

BIJ de Dagschool Erasmus presenteren de leerlingen van groepen 6 tot 8 aan alle andere leerlingen en hun ouders de Afval
Journaalshow De voorstelling hoort bij het project Spelen m
een Schonere Wijk
De Stichting Slag bij Vlaardingen en de gemeente ondertekenen de afspraak om de viering en herdenking van de Slag
bij Vlaardingen te organiseren Het hoogtepunt wordt 29 juli
2018, precies duizend jaar nadat de Slag bij Vlaardingen gewonnen werd van de Duitse keizer

Come Kortleven krijgt tijdens de afscheidsbijeenkomst van
de oude raad uit handen van burgemeester Eenhoorn een koninklijke onderscheiding

19
BIJ de gemeenteraadsverkiezingen brengen van de
56 770 stemgerechten 27 512 hun stem uit Dat is 3,3% minder dan vier jaar terug De SP wordt met vijf zetels de grootste
partij, nieuwkomer ONS krijgt drie zetels en VV2000/Leefbaar Vlaardingen levert een zetel in en komt op vijf De PvdA
gaat van zes naar vier, VVD en Groenlinks beide van vier
naar twee D66, CDA, ChristenUnie/SGP en AOV krijgen drie
zetels en Stadsbelangen keert terug met twee vertegenwoordigers Trots Vlaardingen verdwijnt uit de raad

De Stadsgehoorzaal heeft in het Nationaal Fonds Podiumkunsten en het Fonds Schiedam Vlaardingen twee nieuwe partners die garant staan voor nieuw talent en bijzonder theater
27
Met de installatie van 35 raadsleden begint de nieuwe
gemeenteraad de zittingsperiode De raad kent veel nieuwe
gezichten, waarbij de relatieve verjonging opvalt Op alle kandidatenlijsten kwam wel een kandidaat van net onder of boven twintig jaar voor en een aantal van hen verschijnt in de
raad

Het afgelopen jaar was de Vlaardingse Florijn, die men bij lokale ondernemers kon besteden een groot succes De optie
de Florijnen niet te besteden en zo de Spring Foundation te
sponsoren levert € 1 125,- op

Na een ingrijpende renovatie van de banen heropent tennisvereniging Holy het complex aan de Willem de Zwijgerlaan
De renovatie is gerealiseerd met een bijdrage van het Fonds
Schiedam Vlaardingen, maar zonder geld van de gemeente

20
Driehonderd leerlingen van basisscholen lopen ongeveer zes kilometer met op hun rug zes liter water Zo ervaren
ZIJ wat kinderen van hun eigen leeftijd in Ethiopië dagelijks
moeten doen om aan water te komen De actie levert ruim
€ 15 000,-op

29
Beladen met 42 gouden, zilveren en bronzen medailles
keren zo'n 65 turnsters en turners van Leonidas-Dovido terug
van wedstrijden in De Lier

21
Vlaardingen is deze maand diverse malen op de landelijke TV te zien Het EO-programma Geloven op 2 ging twee
weken geleden op zoek naar 'inspirerende bewoners en (geloofs)verhalen die het hart raken' en bij omroep MAX wordt

April

1
Firma Blijdorp sponsort de komende twee jaar het
onderhoud van de rotonde op Plein 1940 Dit gebeurt in sa-
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16
Wethouder Robberegt reikt aan Giovani Halevy, winnaar van Bizzzyyy Kids, een wisselbeker uit. Bizzzyyy Kids
is een zakgeldproject waarbij kinderen uit de Zuidbuurt, die
tussen 9 en 13 jaar oud zijn, oud papier ophalen en daarmee
zakgeld verdienen.

menwerking met het Lentiz Maasland College. Het beplantingsplan voor de binnenste ring van de rotonde is ontworpen
door leerlingen van de groenopleiding, die ook het onderhoud
uitvoeren.
Door een korte hevige brand raakt een woonhuis aan het
Bolderwerk zwaar beschadigd. De zes bewoners blijven ongedeerd.

17
Dat de politie onverwachte kanten heeft, bewijzen
acht agenten die met rolstoelgebonden patiënten uit het Marnix Revalidatiecentrum een wandeling maken door de buurt.

3
Op het Sportgala wint Loek van Zevenbergen de
Vlaardingse Sportpenning. Loek werd het afgelopen jaar met
overmacht nationaal kampioen op de zevenkamp en won ook
het verspringen met 7.08 meter. Aanmoedigingsprijzen krijgen judoka Vincent Bouterse, zwemster Conny Boer-Buijs,
Delta Sport, Joyce Huisken (kyokushin karate), de hockeydames van Pollux, Oranje Nassau, de handbaldames van HWC,
VFC en het waterpoloteam van ZVVS.

19
Een week na het kampioenschap van de waterpoloërs
van ZVVS in de eerste klasse waardoor zij voor het eerst in de
clubhistorie naar de eredivisie promoveren, winnen de waterpoloërs in Heerenveen de ManMeer!-Cup.
22
SP, PvdA, CDA, D66 en CU/SGP bereiken overeenstemming over de vorming van een nieuw college. In het
principe-coalitieakkoord Samen aan zet geven ze de koers in
hoofdlijnen aan. Vanwege de financiële positie van Vlaardingen wil de nieuwe coalitie € 12 miljoen extra bezuinigen.

7
Vanaf begin van de middag kan men weer terecht in
het gerenoveerde stadskantoor aan het Westnieuwland 6.
's Morgens pakken de medewerkers hun verhuisdozen uit en
zoeken ze één van de flexibele werkplekken uit in het gebouw. Het tijdelijke stadskantoor aan de Westhavenkade is
weer dicht.

Bij de verkiezingen voor het Europees parlement behaalt de
PVV ruim 21% van de stemmen, op afstand gevolgd door de
SP en D66, elk met ruim 12%.

Wethouder van Verkeer Ruud van Harten geeft bij CBS Het
Spectrum het startschot voor het fietsexamen. In totaal leggen deze dagen 686 leerlingen uit de hoogste groepen van 23
basisscholen het verkeersexamen af.

23
Bij voetbalvereniging CWO doen zo'n zeventig keepers
mee aan de Nationale Keepersdag. Een viertal profkeepers
geeft hen training en ze strijden mee om de titel 'beste jeugdkeeper van Nederland'.

12
Meer dan duizend belangstellenden
maken tijdens de open dag van TBV kennis
met het sociaal werkbedrijf.
14
Zo'n kleine negenhonderd brugklassers nemen deel aan de vijfde Culture
Candy. De leerlingen kunnen deze brugklascultuurdag kennis maken met Vlaardingse culturele instellingen, kunst, muziek, literatuur, film, theater, erfgoed en
zelfs circuskunst.
Het Rabobank Kinderfonds beloonde het
idee van Fatou Kujabie om een spelletjesochtend te organiseren voor ouderen van
zorgcentrum Soenda. Met hulp van Stichting Kik'r zorgt Fatou samen met vriendjes
en vriendinnetjes voor een leuke ochtend.
De start van Culture Candy op het Veerplein
(14 april)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen)
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Alle hulpdiensten rukken massaal uit voor een medische
noodsituatie in een woning aan de Insulindestraat. Nadat het
slachtoffer met een hoogwerker van de brandweer uit de woning wordt gehaald, volgt een spoedtransport naar het EMC.

De jaarlijkse lintjesregen (25 april)
(foto Angelique van Woerkom, collectie gemeente Vlaardingen)

Honderden scholieren trekken in ploegen op het jaagpad bij
jaagsprintwedstrijden langs de Vaart zo snel mogelijk een zeilende Westlander.

29
De sloop van het schoolgebouw aan de Meidoornstraat
begint. De school, die tot een tijd terug in gebruik was bij
muziekcentrum OpMaat, moet wijken voor een groenstrook.

24
De gemeenteraad benoemt Arnout Hoekstra (SP),
Hans Versluijs (PvdA), Ruud de Vries (D66), Cees Oosterom
(CDA) en Ruud van Harten (CU/SGP) als wethouders van het
nieuwe College van Burgemeester en Wethouders.

Het Marnix Revalidatiecentrum krijgt uit China bezoek van
managers van een hotelketen die hun bedrijf willen uitbreiden met voorzieningen voor ouderen. De vergrijzing is in China erg groot, maar men kent nog nauwelijks voorzieningen.

25
Twintig Vlaardingers ontvangen bij de jaarlijkse lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Eenhoorn reikt in de Grote Kerk
de onderscheidingen uit.

30
Bij het Museum Vlaardingen verdwijnt het karakteristieke vuurtorentje. Met een ponton gaat de vuurtoren, waarvoor nog geen nieuwe bestemming is, naar het voormalige
EOS-terrein aan de Oosthavenkade.

Bewoners en medewerkers van Woonzorgcentrum Uitzicht
herdenken samen met afgevaardigden vanuit de kerken het
40-jarig bestaan van het centrum.

Na 62 jaar komt er een einde aan autobedrijf P.A. van der
Kooij. Het bedrijf gaat samen met Eef en Huub verder als
Orange Motors.

26
De eerste Koningsdag start met de aubade op de
Markt. Op de kindervrijmarkt wisselen veel spullen van eigenaar, er zijn kinderspelen en voor sportieve Vlaardingers is er
de Havenloop. Dit jaar zonder handbikers omdat het parcours
voor hen door de nieuwe verkeersremmende maatregelen te
gevaarlijk is.

Mei
2
De 80-jarige Piet Mostert krijgt de Vlaardingse Stadsspeld. Hij is vanaf 1976 actief bezig met de leefbaarheid en de
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Plaatsen vogelkijkscherm in De Ruigte (13
mei)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente
Vlaardingen)

renovaties van de woningen van Waterweg Wonen in de Indische Buurt. Mede
door zijn inzet is er een prachtig speelgebied voor kinderen gekomen.
Ter ere van haar honderdste verjaardag
krijgt mevrouw Johanna Vader-Vons
van locoburgemeester Oosterom een
taart.
3
Showbrassband Thalita presenteert bij het 50-jarig bestaan in een drietal winkelcentra het
nieuwe uniform. Daarna volgen een défilé voor het stadhuis
en een concert op het Veerplein.

Staal. In het scherm zitten op verschillende hoogtes kijkgaten
zodat jong en oud van de vogels kan genieten.
14
De twee flitspalen aan de Marathonweg worden vervangen door zgn. digitale palen. Deze staan 24 uur per dag
aan en de verwerking gaat sneller. Overtreders ontvangen
daardoor eerder hun boete.

4
Dankzij een treffer van Lennart van Eijsden in de
wedstrijd tegen VEP wordt VFC kampioen en keert het terug
naar de tweede klasse. Het laatste kampioenschap dateert
van 1958.

16
Omroep Vlaardingen en de regionale omroep RTV
Rijnmond tekenen een convenant over samenwerking bij
calamiteiten. Bij een calamiteit kan omroep Vlaardingen de
uitzending van de formele calamiteitenzender RTV Rijnmond
overnemen om Vlaardingse inwoners te informeren.

8
De Vlaardingse Bierbrouwerij brouwt voor het eerst
Vulcaan Lente Bock. Bij bierlokaal Antonius maken liefhebbers er kennis mee.
10
De Vereniging van Volkstuinders Broekpolder aan de
Broekpolderweg met zo'n 120 tuinen viert haar 30-jarig jubileum.

17
Het jeugdmusicalkoor Applaus, dat ontstond nadat
muziekschool OpMaat eind 2013 failliet ging, staat voor het
eerst op de planken. Zo'n vijftig kinderen voeren in de Stads-

13
Burgemeester Eenhoorn plaatst
de windvaan terug op het torentje van
het uit 1905 daterende Raadhuis van
de voormalige gemeente VlaardingerAmbacht en Babberspolder. Die toren is
gerestaureerd en ook het complete leien
dak is vernieuwd nadat koper- en looddieven onherstelbare schade hadden
aangericht.
In het zuidelijke deel van De Ruigte is
een vogelkijkscherm geplaatst, een geschenk van het Vlaardingse constructie- en servicebedrijf Voscon. Het is van
het niet-onderhoudsgevoelige CortenGetrouw aan de traditie van de marine
bewaart de naamstad gedurende het groot onderhoud van het schip de scheepsbel (20 mei)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente
Vlaardingen)
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bij een dansgelegenheid

gehoorzaal samen met leerlingen van de Vlaardingse Balletschool twee maal de musical Gnmmsalabim op

28
Met gedichten, liederen en acts nemen de leerlingen
van de Van Kampenschool afscheid van hun directeur Niek
van der Mark die na vele jaren stopt

18
De vrouwen van hockeyclub Pollux worden door een
1-4 overwinning in en tegen Dordrecht kampioen Zij promoveren voor het eerst in de 74-jarige historie van Pollux naar
de eerste klasse

29
Man den Draak overlijdt op 81-jarige leeftijd Hij runde lange tijd de boekwinkel met zijn naam en was actief op
vele andere terreinen, zoals bestuurslid van de Historische
Vereniging Vlaardingen, jarenlang betrokken bij de Kamer
van Koophandel en organisator van Vlaardingen Present bij
de viering in 1973 van 700 jaar stadsrechten

20
Directeur Herman Exalto van Eneco opent samen met
wethouder Van Harten de nieuwe natuurspeeltuin op het
speelplein van OBS De Wereldwijzer Het geld komt van Eneco
dat in verband met de Leiding over Noord een bedrag ter beschikking stelt voor duurzame initiatieven in de Westwijk

Juni
De Stadsgehoorzaal ontvangt de tweede prijs voor de beste
marketingcampagne binnen de podiumkunsten De vakjury
roemt de wijze waarop het theater investeert in de opbouw
van toekomstig theaterpubliek

1
500 deelnemers ploeteren door de Broekpolder tijdens
de SurvivalRun Vlaardingen Het team Armand van der Linde
en Thom van Vliet bedwingt de 12 kilometer met 36 hindernissen het snelst

De gemeente sluit het jaar 2013 af met een negatief resultaat
van € 7,63 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door de afwaardering op grondexploitaties

2
Argos Mobiel Vlaardingen is terug van weggeweest
Alle ouderen kunnen weer een beroep doen op dit flexibele
vervoer vanaf hun voordeur Argos Zorggroep en de gemeente
werken hiervoor samen met DAM (Duurzame Aanvullende
Mobiliteit) DAM helpt mensen met een uitkering via een leerwerktraject door te stromen naar een betaalde baan

De scheepsbel van mijnenjager Zr Ms Vlaardingen wordt het
komende jaar in Vlaardingen bewaard Luitenant ter zee Ie
klasse. Bob Klein, commandant van de mijnenjager, overhandigt hem aan Burgemeester Eenhoorn De mijnenjager ligt
voor groot onderhoud op een werf Traditie bij de Koninklijke
Marine is dat dan de naamstad de scheepsbel bewaart

4
Het Leski-pand krijgt, mede dankzij een substantiële
bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen e o , na jarenlange discussies een nieuwe bestemming waarbij het linker
deel van het pand met de authentieke gevel, behouden blijft In
het pand komen een winkelruimte en twaalf appartementen

21
Uit onderzoek van botten en tanden van 26 elfdeeeuwse Vlaardingers, gevonden bij opgravingen naast de Grote Kerk, blijkt dat bijna de helft van deze mensen van elders
kwam Tien zijn mogelijk afkomstig uit Zuidwest-Engeland,
Ierland, Zuid-Noorwegen of Normandie Eén man, die als
enige begraven was in een uitgeholde boomstam, komt niet
van hier maar kan uit de omgeving van York, uit Schotland
of Duitsland komen en één man blijkt vreemdeling onder de
vreemdelingen

In de Broekpolder gaan het Vlietmolenpad en het wandelpad
langs de Boonervliet weer open De paden waren afgesloten
omdat de kade en de oever werden omgevormd tot een natuurvriendelijke oever
5
De galerijen en balkons van de Van Heutszflat aan de
Riouwlaan worden gestut om te voorkomen dat ze naar beneden komen Hoewel er van direct gevaar geen sprake zou
zijn, worden een dag nadat de bewoners geïnformeerd zijn, al
stutten geplaatst

23
Gezinnen die zijn aangesloten bij de voedselbank kunnen inschrijven op een meubelstuk dat Waterweg Wonen beschikbaar stelt uit ruim dertig woningen die als tijdelijk verblijf
bij ingrijpende onderhoudswerkzaamheden gebruikt werden

6
IJssalon Winzo viert het 95-jarig bestaan Winzo is
daarmee, voor zo ver bekend, één van de oudste familie-ijssalons in ons land Eigenaar Rick van der Windt, inmiddels
vierde generatie van Van der WINdt en ZOnen, gebruikt nog
dagelijks het traditioneel familierecept

24
Honderden bezoekers nemen tijdens de Dag van de
Bouw een kijkje bij de bouw van de A4 die volgend jaar in
gebruik wordt genomen
Ruim vijftig kunstenaars stellen hun atelier of expositieruimte open voor publiek tijdens de 22ste editie van Open Ateliers

8
In Hilversum behaalt het jeugd waterpoloteam EGl
van ZVVS bij het NK waterpolo voor jeugd onder de elf jaar
brons Eerder werd het team al regiokampioen

26
Jaapje Westra en Johannes Brand vieren dat zij 65 jaar
geleden in het huwelijk traden Zij ontmoetten elkaar destijds

100

13 Bewoners, ondernemers en het Streekmuseum zetten vandaag en morgen hun
(tuin)deuren wijd open tijdens het Rondje
Ambacht.
14 Zwaluwen wint na vier titels op rij van
Deltasport door een 4-2 overwinning op datzelfde Deltasport voor het eerst sinds 1996
het Vlaardings Voetbalkampioenschap. Ook
de vrouwen van Zwaluwen worden kampioen
door een 6-0 overwinning op mede-finalist
CWO.
Met maar liefst twintig medailles zijn de judoka's van sportschool Tino Hoogendijk in
Heerenveen de grote winnaar van de Special
Olympics, de tweejaarlijkse sportspelen voor
sporters met een beperking.
IJssalon Winzo viert het 95-jang bestaan (6 juni)
(Foto Roel Dijkstra)

17 De voorjaarsnota van het college van
B&W leidt tot veel verontwaardiging in de
stad. De plannen om structureel € 12 miljoen
te bezuinigen treffen o.a. de Stadsgehoorzaal, de bibliotheek, KADE40 en zwembad
De Kulk hard.
19 Op de plek bij de Van Baerlestraat, waar
tot voor kort de Ichthuskerk stond, komen
eengezinswoningen. Onder het toeziend oog
van de toekomstige bewoners wordt de bouw
feestelijk ingeluid. De kerktoren, met drie
klokken die verwijzen naar geloof, hoop en
liefde, blijft markante blikvanger op het binnenterrein van de woningen.
20
In de Stadsgehoorzaal is de eerste van
twee uitvoeringen van Romeo en Julia, gedanst in een speciale uitvoering door leerlingen van de Vlaardingse Balletschool.
21
Na de start van het tweedaagse Loggerfestival de avond ervoor, vandaag een vol
programma op en rond de haven. Van shantykoren tot rockmuziek en van het kunstdorp bij het Sluisplein tot de mediterrane markt aan de Oosthavenkade.

Zwaluwen wint het Vlaardingse Voetbalkampioenschap (14 juni)
(foto Vlaardingen24 nl)

Na een indrukwekkend bezoek aan de Tsjechische partnerstad
Moravska Tfebova keren eenentwintig leerlingen van de basisschool Klimop weer terug in hun eigen stad.

In de Broekpolder zijn tijdens de jaarlijkse Midden-Delflanddag veel activiteiten voor kinderen en volwassenen en bovendien vindt de eerder uitgestelde Broekpolderregatta plaats.

11
Jan Robberegt krijgt tijdens zijn afscheidsreceptie als
wethouder de Stadspenning. Hij was van 2007 tot april 2014
wethouder en had in die periode openbare werken, wijk- en
gebiedsmanagement, burgerparticipatie, sport, verkeer, subsidiebeleid en cultuur in zijn portefeuille.

KADE40 en het archeologisch depot van de gemeente openen
de Archeotheek, de eerste archeologische uitleen voor particulieren van Nederland. Leden van de kunstuitleen kunnen
eeuwenoude bodemvondsten in bruikleen krijgen.
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25
Een verraste Jan Anderson ontvangt in het Stadsarchief ter gelegenheid van zijn 78e verjaardag een Liber Amicorum, een vriendenboek met verhalen van vrienden en familieleden.

30
Het veld aan de Marathonweg is voor voetbalclub
CION echt verleden tijd na het weghalen van de laatste kantinespullen. Na het mislukken van de samenwerking met DVO
trekt CION in bij Deltasport.

26
Medewerkers van Handhaving sommeren Poolse daklozen die in de bosjes aan de Spechtlaan een eigen "woonkamer" compleet met tafel en bank gemaakt hebben, hun spullen te pakken. Later op de avond vertrekken ze.

Juli
1
Ton Geurts treedt af als voorzitter van Vele Vlaardingers Eén Huis omdat hij het voorzitterschap niet langer kan
combineren met zijn werk.

27
De Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden
viert dat de afgelopen tien jaar al tienduizenden passagiers
met de Andante 'fluisterend' door de Vlietlanden voeren.

2
De Historische Vereniging Vlaardingen spreekt in
een brief aan het college van B&W bezorgdheid uit over het
voortbestaan van de voormalige dr. J, Th. De Visserschool aan
het Plein Emaus. Omdat voor dit beeldbepalende pand sloop
dreigt dringt de vereniging aan op behoud van het uit 1926
daterende karakteristieke schoolgebouw.

De vlag gaat uit bij het Geuzencollege omdat alle 150 examenkandidaten geslaagd zijn.
29
Bij het NK voor minioren onder de twaalf jaar behalen
twee zwemmers van ZVVS medailles met de schoolslag. Wesley Zuiver wint zilver en Anna van Droffelaar gaat met goud
en de Ute\ jaargangkampioen 2014 naar huis.

Een honkbaltoernooi voor groep 7/8, gewonnen door de Van
Kampenschool, sluit het schoolsportjaar af
3
Het klokkenspel dat de afgelopen decennia de zijgevel van de vorig jaar gesloopte Rabobank aan het Veerplein
sierde, wordt opgehangen aan de muur van het Groen van
Prinstererlyceum. Tijdens de reünie van het lyceum op 4 oktober zal het klokkenspel voor het eerst klinken.

In de Broekpolder leggen de deelnemers aan de Rook GroepCross Triathlon Vlaardingen het parcours achtereenvolgens
zwemmend, fietsend en hardlopend af Ingrid van Lubeek
wint bij de vrouwen en Rob Barel bij de mannen.
Een kleurrijk Hindoestaans gezelschap trekt, ter gelegenheid
van Rath Yatra, met de hoofdpriester en het beeld van Krishna
door de straten van de Westwijk.

4
Op de afscheidsreceptie van de oude PvdA-fractie ontvangt Joop van Papeveld de Stadsspeld. Hij was vanaf 2002
lid van de gemeenteraad. Daarnaast vervulde hij tal van andere bestuurlijke functies.

De laatste spullen worden uit de kantine van CION weggehaald (30

De leerlingen van groep 7b van christelijke basisschool
't Ambacht winnen met hun verzetskrant de wedstrijd die
verbonden was aan het erfgoedproject Vlaardingen in de
Tweede Wereldoorlog.

juni)

(foto Roel Dijkstra)

5
Tientallen veteranen verzamelen zich in
de Grote Kerk aan de Markt voor hun jaarlijkse
Veteranendag. De oudste, de 101-jarige heer
Borsboom, diende vanaf de mobilisatie voor de
Tweede Wereldoorlog, terwijl de jongsten in
Afghanistan dienden.
6 Zeker honderd mensen duiken in de Vlaardingse Vaart als protest tegen het voornemen
van de gemeente om de subsidie van zwembad
De Kulk weg te bezuinigen.
7 In optocht keren de leerlingen van de Bavinckschool na drie jaar terug van de noodlocatie aan de Groen van Prinstererstraat naar
hun gloednieuwe schoolgebouw aan de Da
Costastraat. De kinderen nemen zelf alvast
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een lade of stoel mee voor in het nieuwe gebouw

De Dr Th De Visserschool in 1964 (2 juli)
(foto Foto Boer collectie Stadsarchief Vlaardingen)

9
Onder het motto van Vlaardingen Spookstad protesteren honderden Vlaardingers op de Markt tegen de door
het college van B&W voorgenomen bezuinigingen De grootscheepse protesten geven de slogan Vlaardingen Bruist een
nieuwe invulling

De sloop van de eerste flats markeren het begin van De Nieuwe Vogelbuurt (15 juli)
(foto Vlaardingen24 nl)

10
De gemeenteraad stemt met in met de door het college
voorgestelde bezuinigingen, maar besluit er
de komende maanden nog eens even 'goed
voor te gaan zitten' In gezamenlijk overleg
met college, burgers en betrokken instellingen moet opnieuw gekeken worden naar de
bezumigingen
12
Omdat de 6-jarige Marijn van der
Poel de mooiste kleurplaat maakte, mag hij
het stadhuiscomplex openen Na het officiële
gedeelte is er een druk bezocht Open Huis
14
Binnen een half uur moet de brandweer drie keer uitrukken voor buitenbrandjes Achtereenvolgens aan de Maassluisedijk,
de Broekkade en tenslotte voor een bankje in
het Drevenpark
15
Met de sloop van de eerste drie flats
aan de Spechtlaan in Holy-Zuidoost wordt
een begin gemaakt met de eerste fase van De
Nieuwe Vogelbuurt
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16 Voor de leerlingen van groep 8 van De Schakel bij hun afscheidsavond geen musicalopvoering, maar een heuse speelfilm die de leerlingen de afgelopen maanden hebben opgenomen. De sterren komen per limousine aan en over de rode
loper betreden zij voor hun filmpremière de school.

dingen en Maassluis een jaar lang het WIJ-tnagazine maken
en ontvangen. In het magazine, dat zij zelf maken en dat gaat
over het leven van kinderen in tehuizen, vertellen ze hoe het
anders en beter kan. Het stimuleert zelfredzaamheid en gevoel van eigenwaarde.

18 Zo'n honderd bewoners van de Zonnehuisgroep volbrengen, begeleid door medewerkers en vrijwilligers, de rolstoelvierdaagse Elke dag een andere route en onderweg worden
de bewoners verrast door bijvoorbeeld een shantykoor, een
hapje en een drankje bij de Beethovenflat en drinken met
stroopwafel bij Jumbo-Wuijts. Bij de intocht op de laatste dag
zijn er de traditionele gladiolen en een medaille.

28
Roana Hollenberg krijgt van burgemeester Eenhoorn
de zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen, omdat zij op 5 april Delano van Vliet uit de
sloot redde nadat hij bewusteloos in het water viel. Roana
kreeg eerder al onder het toeziend oog van het Jeugdjournaal
en Hart van Nederland het Vlaardings Jeugdlintje.
Het Delta Hotel wint de verkiezing van 'het gezelligste terras
van Vlaardingen'. De winnaar gaat door naar de finaleronde
die 'het gezelligste terras van Nederland' oplevert.

Bouwplaats Holy verandert dit weekend in kindercamping
Pondarosa. Zo'n zestig kinderen slapen er in zeven grote tenten. Overdag is er onder meer een vossenjacht en een zeskamp.

30
Op het voormalige Shell Sportpark De Vijfsluizen start
de eerste editie van het Klaver 5 Festival. In en om het voormalige sportgebouw staan twaalf dagen lang sport, food en
cultuur centraal.

20
Na een kort ziekbed overlijdt op 83-jarige leeftijd
Leen Vleggeert. Vanaf februari 2002 was hij, na het afscheid
van Bert Stam, drie maanden waarnemend burgemeester.
Bruinsma volgde op zijn beurt Vleggeert op.

31
De politie houdt een 42-jarige man aan die verdacht
wordt van brandstichting in een woning aan de Van Leeuwenhoekstraat. De politie sluit niet uit dat hij ook verantwoordelijk is voor andere branden.

21
'TBV heeft haar kwaliteitsmanagement goed op orde
en werkt veilig met verpakte levensmiddelen', zo concludeert
Lloyd's Register. De benodigde certificaten zijn met drie jaar
verlengd.
22
Alweer een brandmelding aan de Boerhaavestraat. Nu
brandt in de kelder een brommer waardoor het portiek vol
dikke zwarte rook hangt. Het vuur wordt snel bedwongen,
maar toch moet de brandweer vijf bewoners en een hond met een hoogwerker
uit hun woning halen. De politie onderzoekt de vele branden in de buurt.

Het festival Lost and Sound in het Oranjepark (26 juli)
(foto Roel Dijkstra)

26
De eerste editie van het festival Lost and Sound in het Oranjepark
trekt 2.500 bezoekers. Zij genieten in
het stralende weer van het kleinschalig
elektronisch muziekfestival met theater
en kunst.
27
Een buurtbewoonster alarmeert
de politie bij een inbraak in een woning
aan de Hazelaardreef. Een politiehond
die met de agenten naar binnen gaat
heeft al snel 'beet'. De inbreker wordt
aangehouden.
Dankzij een bijdrage van Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. kunnen 385 kinderen in tehuizen in Schiedam, Vlaar-
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mend burgemeester Eenhoorn op die Nationaal Commissaris
Digitale Overheid wordt. De keuze voor Blase als waarnemend burgemeester is in nauw overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad gemaakt. Hij moet onderzoeken of
de bestaande samenwerking met buurgemeenten verder kan
worden uitgebouwd. Daarnaast vragen de fractievoorzitters
zijn aandacht voor verbetering van de politieke verhoudingen.

Het Varend Corso heeft dit jaar het thema Op Volle Toeren' (1 augustus)
(foto Ron van Rossum, collectie gemeente Vlaardingen)

Augustus
1
De Spring Foundation stelt kinderen die leven in sociale armoede in staat zich in te schrijven voor twee betaalde
sport- en spelactiviteiten in de Broekpolder-sportweek die
Vlaardingen in Beweging in de laatste week van augustus organiseert.

De patatkraam van Harteveld op de hoek van het Veerplein,
die zaterdagavond werd gestolen bij het bedrijfspand in Maassluis, wordt volledig gestript terug gevonden in het Brabantse
Terheijden. Drie verdachten worden aangehouden.

Na meer dan een jaar, waarin het stadhuis gerenoveerd werd,
klinkt er eindelijk weer een ja-woord in de trouwzaal.

Het college van B&W gaat akkoord met een kapvergunning
voor drieëntwintig kastanjebomen die lijden aan de zogenaamde kastanjebloedingsziekte waardoor de houtstructuur
verzwakt. Hierdoor kunnen zware takken afbreken.

Veel kijkers langs de Vlaardingse Vaart zien tijdens het Varend Corso een kleurrijke stoet schepen met het thema Op
Volle Toeren! voorbij trekken.
2
In het Streekmuseum van Jan Anderson is een expositie ingericht over de fietsenfabriek van J. Bakker, in Vlaardingen en ommelanden beter bekend als Benzo.

Het Delta Hotel verbindt zich voor drie jaar als sponsor aan
VFC. Voorzitter Jan Stijger is blij met de nieuwe hoofdsponsor: "met het oprichten van de Business Club "Kwekkers van
Stand" slaat VFC qua sponsoring een professionelere weg in.'

Bert Blase neemt de ambtsketen over van waarne-

Bakker Hazenberg sluit zijn winkels. Hierdoor gaat
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een stuk Vlaardingse geschiedenis verloren. De bakkerij begon officieel in 1968 aan de Hoogstraat 13. Bij de overdracht
van de bakkerij destijds aan vader Frans Hazenberg kreeg hij
in een sigarenkistje het strikt geheime recept van ijsmoppen.
Meesterbakker Voskamp neemt de winkels op het Veerplein
en de Loper over. Of dit inclusief het recept van de ijsmoppen
is, zal blijken.
10
Brand beschadigt de Pyloon, de uitkijktoren bovenop
de heuvel in het Klauterwoud. De toren is pas een maand geleden geopend en was een cadeau van de Woningstichting Samenwerking ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De
Pyloon is moedwillig in brand gestoken.

15
Een spectaculair optreden van de Dutch Drums tijdens
het Zomerterras luidt drie weekenden vol muziek en theatervoorstellingen in.
17
Aan de Koningin Wilhelminahaven woedt een enorme brand in panden van Aveno, waar veel oliën en vetten
verwerkt worden. De brandweer moet al snel opschalen naar
'zeer grote brand'. Tientallen brandweerauto's uit de hele regio en vier blusboten worden ingezet en de rookwolken zijn
tot ver in de omtrek te zien. Vanwege de rookontwikkeling
ligt het treinverkeer enige tijd stil.
18
Twee weken lang krijgen dertig (toekomstige) leerlingen van het VMBO en het HAVO/VWO elke ochtend reken- en
taallessen op maat om ze bij te spijkeren zodat ze het komende
schooljaar een goede start kunnen maken, 's Middag zijn er
sportieve, creatieve en uitdagende activiteiten zoals surfen,
diverse workshops en als afsluiting een survivaltocht in de
Broekpolder.

11
Met hulp van een controlehond houdt de marechaussee vier personen aan die op illegale wijze proberen over te
steken naar Groot-Brittannië. De verdachten, vermoedelijk
Albanezen, houden zich schuil in een vrachtwagen die onderweg is naar Felixstowe in Groot-Brittannië.
Herman de Bruin zet een streep onder zijn radiowerk voor
Omroep Vlaardingen. 'Na veertien jaar MiddagMagazin wil ik
wel weer eens wat anders gaan doen.'

27
Zo'n negen partijen ondertekenen een convenant over
het huisvesten van arbeidsmigranten in Vlaardingen. Doel is
tijdelijke arbeidsmigranten uit met name Midden- en OostEuropa onder minder slechte omstandigheden te huisvesten.
30
Bij het knooppunt Kethelplein wordt de nieuwe verbindingsweg van de A4 vanuit de Beneluxtunnel naar de A20
richting Vlaardingen in gebruik genomen. In de oude situatie
was er een krappe bocht in het midden van het knooppunt.

De brand bij Aveno aan de Wilhelminahaven is tot in de verre omtrek te
zien (17 augustus)
(foto Flashphoto nl)
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De ochtend staat volledig in het teken van de kinderen, de
avonduren zijn voor alle medewerkers die gaan werken in het
nieuwe gebouw.

terwijl het verkeer nu in een grote bocht om het knooppunt
gaat.
Met een kleine optocht door de stad openen Erik Koning en
Nicole Bouw hun gloednieuwe Zang- & Muziekcentrum in de
Van der Driftstraat.

12
ING wordt drie seizoenen hoofdsponsor van voetbalvereniging CWO. CWO is één van de honderd amateurverenigingen die op basis van voorgestelde ideeën beloond wordt
met zo'n sponsorschap. Met een filmpje, gepresenteerd door
de jeugdspelers Lauren Menon en Savio Roskott en een uitgebreide uitleg over de vereniging heeft CWO ING overtuigd.

Traditioneel is de laatste avond van het Zomerterras discoavond. Na drie weekenden Zomerterras met veel optredens en
zo nu en dan wat tegenwerking van de regen kijkt iedereen
terug op een geslaagd evenement.

Leerlingen uit de bovenbouw van verschillende basisscholen die meedoen aan de Open Monumenten Klassendag met
het thema Op reis, maken kennis met trekschuit en paard en
wagen. De helft van de klas trekt een schuit, aangemoedigd
door de anderen op het schip. Terug rijden ze in een huifkar,
waarbij ze onderweg oude liedjes zingen en luisteren naar een
spannend verhaal.

31
De Vlaardingse Lawn Tennis Club viert het 50-jarig
bestaan onder andere met een tennisclinic door oud-proftennisser Raemon Sluiter en zijn team. Er nemen zo'n 100 van de
ongeveer 500 leden aan deel.
September
2
Rabobank Rotterdam verlengt het
sponsorcontract met het poppodium De
Kroepoekfabriek. De samenwerking is de
afgelopen drie jaar goed bevallen en de projecten van het poppodium sluiten naadloos
aan bij de ambities van de bank.
Zeer tegen de zin van de horeca mag ook
komend jaar in de weekenden 's avonds na
elf uur op de terrassen in het uitgaansgebied alleen nog maar gedronken worden uit
plastic. Bij het besluit speelt mee dat het
aantal geweldsincidenten tot nul is afgenomen.
5
In de Boerhaavestraat en om de
hoek in de Van Leeuwenhoekstraat woedden de afgelopen maanden tien branden.
Burgemeester Blase praat met bewoners
van de straat over hun zorgen, hun angst en
mogelijke maatregelen om de dader te pakken.
10
Het is druk voor Hoogstraat 80a als oud-minister
Marja van Bijsterveldt, tegenwoordig voorzitster van de Landelijke Stichting Lezen en Schrijven, het Taalhuis opent. Het
Taalhuis wordt het onderkomen van de Stichting SamenSchrijven. Deze stichting houdt zich bezig met het opsporen
van en geven van onderwijs aan laaggeletterden. Vlaardingen
kent er zo'n 8.600.

Tijdens de klassenmonumentendag met het thema Op reis ervaren
leerlmgen dat het varen met een trekschuit met vanzelf gaat (12 september)
{foto Max Thurmer)

13
Wilhem van Ruytenburch opent samen met wethouder
Versluijs de Open Monumentendag die, evenals de Klassendag, het thema Op reis heeft. De voormalig ambachtsheer van
Vlaardingen pendelde destijds met de trekschuit heen en weer
tussen zijn woningen in Vlaardingen en Amsterdam. Deze
dag kunnen bezoekers onder meer het reizen per schip op de
Vlaardingse Vaart en de rivier ervaren, met een historische

Het kleurrijke combinatiegebouw aan de Afrol wordt officieel geopend. Middin huurt 28 appartementen voor mensen
met een beperking. Verder nemen kinderopvang, basisschool
't Palet en buitenschoolse opvang hun intrek in het gebouw.
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De mudrace in de Broekpolder (14 september)
(foto Vlaardmgen24 nl)

haast één op de zes automobilisten harder dan de maximum
toegestane snelheid. De politie schrijft zo'n 136 bekeuringen
uit.

bus of treintje door Vlaardingen 'reizen' of de open monumenten bekijken.

Na de openingshandeling door wethouder De Vries op het
schoolplein van de Bavinckschool 'schrijden' alle leerlingen,
leerkrachten en ouders over de rode loper het nieuwe schoolgebouw aan de Da Costastraat in.

14
Zo'n vijfhonderd deelnemers ploeteren door sloten en
plassen tijdens de Mudrun. Voor de meesten is volbrengen al
uitdagend genoeg, bij anderen speelt het wedstrijdelement
nadrukkelijker. Snelste wordt Michel de Maat, op veertig seconden gevolgd door Mark Huizinga.

18
Publiekszaken van de gemeente wordt voor de derde
keer op rij op alle onderzochte gebieden eerste in een benchmark met 46 gemeenten.

Tijdens de vierde Geuzenloop van A.V. Fortuna loopt Carla
Ophorst uit Honselersdijk het oude Nederlands record 55 +
over 15 km uit de boeken. Zij eindigt haar race in 1.00.04.

19
Na bijna vijftig jaar stopt Tineke Roozeboom met haar
werk bij TBV. Op haar afscheidsreceptie verrast wethouder
Oosterom haar met een haringspeldje.

15
In station Vlaardingen-Oost vindt rond half vijf in
de ochtend een ramkraak plaats op de pinautomaat. De gebruikte auto vliegt vervolgens in de stationshal in brand. Het
treinverkeer ligt de eerste uren compleet stil en ook daarna
ondervinden de treinen nog uren hinder.
17

20
Commandant Walter Verduyn van de brandweer
draagt tijdens de open dag van de brandweer symbolisch aan
burgemeester Blase het archief uit de Vlaardingse periode
van de Brandweerliedenvereniging DOV en de brandweerfoto-collectie over.

Bij een snelheidscontrole op de Marathonweg rijdt
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3 De gemeente heeft dit jaar 22%
van de onderhandse aanbestedingen
gegund aan lokale ondernemers. In
2010 was dit 10%.
7 Op de Mavo Vos kunnen de leerlingen lege flesjes, blikjes en kartonnen dnnkpakjes in een machine
deponeren. Na inname rolt er een
bonnetje met één spaarpunt uit de
automaat. Bij vijftig spaarpunten
wordt de leerling beloond met een
waardebon van vijftig eurocent die
weer in de schoolkantine kan worden gebruikt. Zo werkt de school
mee aan een duurzamer milieu.
10
Op de Dag van de Duurzaamheid neemt bestuurder Han van
Olphen van het Hoogheemraadschap
van Delfland samen met wethouder
Van Harten aan de Maassluissedijk
twee windmolens in gebruik. De windmolens leveren energie
voor zo'n 3.500 huishoudens.

"Als ik later groot ben, word ik ook brandweerman" (20 september)
(foto Roel Dijkstra)

24
De Historische Vereniging Vlaardingen vraagt het college van B&W de Begraafplaats Emaus en het Hof/Oranjepark
op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten vanwege hun
grote cultuurhistorische waarde.

13
Omdat de chipknip verdwijnt worden alle parkeerautomaten in Vlaardingen omgebouwd. Betalen kan straks nog
met muntgeld of met een nieuwe betaaloptie: Dip & Go.
16
Wethouder Van Harten onthult samen met familieleden van Abraham Fernandes een herinneringstegel voor
de toenmalige woning van Abraham aan de Sportlaan. Fernandes, ook wel de Vergeten Geus' genoemd, maakte in de
Tweede Wereldoorlog deel uit van de Geuzen. Hij bezweek in
het Oranjehotel aan de gevolgen van marteling, negen dagen
voor de executie van de andere Geuzen.

26
Showbrassband Thalita marcheert te midden van muziekkorpsen van wereldklasse mee in de streetparade en het
défilé op de Coolsingel ter gelegenheid van de Nationale Taptoe in Ahoy.
28
Wethouder Versluijs opent de speeltuin Koningstraat
die bewoners van de omliggende straten volledig gerenoveerd
hebben.

15
De Dagschool Erasmus organiseert voor alle kinderen
van de school en uit de wijken Centrum en Indische Buurt een
feestelijk pleinfeest als afsluiting van de themaweken rond de
Kinderboekenweek Feest.

Hulpdiensten moeten sneller hun weg in de Broekpolder kunnen vinden. Bij een ongeluk van een scootmobiel blijkt dat
zowel het telefonisch bereik als de locatieaanduiding beter
moet.

De VVD Vlaardingen kiest een nieuw afdelingsbestuur. De
negentienjarige Ruben van de Zande wordt de jongste voorzitter uit de historie van de VVD Vlaardingen.

29
Voscon wordt uitgeroepen tot het beste leerbedrijf in
de metaal van de provincie. Naast de award ontvangt Voscon
ook € 10 000,- opleidingsbudget.

18
Volgens het Grote Buurtonderzoek van het AD is de
grootste zorg voor Vlaardingers dat allerlei voorzieningen
worden wegbezuinigd (35%), gevolgd door: de straat wordt
steeds onveiliger (24%). 33% zegt geen zorgen over de buurt
te hebben, landelijk ligt dit op 44,6 %.

Oktober
1
Vandaag een grote dag bij de Wijnboerderij, want zo'n
honderd dagen na de eerste bloesem worden de druiven geoogst. Over een aantal maanden kan de wijn geproefd worden.

Leonidas-Dovido en Triade verzorgen samen het Grote Gymfeest, een initiatief van de KNGU om jongeren kennis te laten
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27
De bewoners van Residence de
Wetering wonen zelfstandig, maar veel
van hen zijn toch afhankelijk van de
diensten zoals maaltijden die vanuit
Zorgcentrum de Wetering werden geleverd. Nu het zorgcentrum is gesloten,
blijven de bewoners van de Residence
ontheemd achter.
28
De Spring Foundation laat zo'n
tweehonderd kinderen nieuwe winterschoenen uitzoeken bij Scapino. Deze
actie wordt mede betaald door de Rehobothschool, die met een schoolmarkt
geld inzamelde voor dit project. Eerder deze maand organiseerde Spring
Foundation de wintereditie van de kledingbank. Vijfhonderd mensen werden
voorzien van een wintergarderobe. Vijf
kapsters knipten de hele dag gratis.
Zo'n twintig sprekers geven tijdens
het eerste deel van de behandeling in
de Vlaardingse gemeenteraad van de bezuinigingsvoorstellen aan waarom zij het niet eens zijn met de voorstellen. Het
voorstel de subsidie te schrappen voor de Stadsgehoorzaal om
professionele theatervoorstellingen te kunnen bieden en het
gebouw te bestemmen voor amateurgezelschappen, maakt
veel emoties los.

Hoogwater door de combinatie van springtij en storm {22 oktober)
(foto Flashphoto nl)

maken met de gymsport. Onder meer verzorgt topturnster
Chantysha Netteb een turnclinic.
22
De combinatie van storm en springtij zorgt voor overlast en schade aan bedrijven en geparkeerde voertuigen omdat kades overstromen. Om half vier in de nacht wordt de
hoogste stand bereikt van 2,79 meter boven NAP.

De amateurs van Deltasport die eerder de profs van Willem H
uitschakelden, slagen er niet in die stunt tegen de eredivisionist De Graafschap te herhalen In de derde ronde van de
strijd om de KNVB-beker wordt met 4-1 verloren.

Het politiebureau aan de Westlandseweg gaat voor een grote
renovatie een jaar dicht. Burgers kunnen tijdelijk terecht aan
de Westhavenkade, in het pand waar eerder het stadskantoor
was ondergebracht.

29
Een "schouw' van de Hoogstraat laat de balans van
vier jaar Stichting Stadsherstel positief doorslaan. De Hoogstraat staat er nu beter voor.
De inzending van het Stadsarchief voor de landelijke publieksverkiezing van het Stuk van het Jaar eindigt als zevende. Vlaardingen deed mee met een tekening gemaakt door
een gevangene van het interneringskamp De Vergulde Hand
aan de Maassluissedijk. Hier zaten van 1945 tot 1948 NSB'ers
en andere collaborateurs.

23
Voetbalvereniging Deltasport zorgt voor een daverende verrassing door in het KNVB-bekertoernooi eredivisionist
Willem II uit te schakelen. De Vlaardingse matchwinner is
Leon Krznaric die in de 93e minuut de winnende 2-1 binnenschiet.
25
Emre Kilicaslan (23), speler van Oranje Nassau/Spirit, maakt zijn debuut voor het Turkse korfbalteam tijdens het
EK in Portugal. Ondanks zijn twee doelpunten verliest Turkije
met 23-13.

November
1
Vele honderden mensen bezoeken in de avonduren begraafplaats Emaus. Daar vindt ieder, die zijn of haar overleden
dierbaren wil gedenken, belevingsplekken waar met licht, geluid en kunst een indrukwekkende sfeer wordt gecreëerd.

Een optocht van kinderen met zelfgemaakte lampions luidt
de Nacht van de Nacht in. Op en rond de Markt en op de binnenplaats van het stadhuis genieten de vele toeschouwers van
uiteenlopende voorstellingen.

Scoutinggroep Maurits-Viool ontvangt vier buitenlandse gas-
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te verhogen en in het bijzonder die van mensen met een beperking.

ten die vijfentwintig nieuwsgierige scouts over hun land vertellen. De scouts, van zeven tot en met elf jaar oud, werken
hard om het insigne 'wereldwijd' te verdienen. Ze vragen hun
gasten het hemd van het lijf.

8
Het vrouwenkoor Mixed Voices uit Rotterdam wint de
vierde editie van De Slag om het Anker. Bij dit door het Deltahotel georganiseerde evenement treden shantykoren, mannenkoren, vrouwenkoren en popkoren op.

6
Na maanden van protesten, verzoeken en gelobby stelt
de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid de begroting 2015 met € 12,5 miljoen aan bezuinigingen vast. Wel
wordt unaniem een motie aangenomen waarin het college gevraagd wordt te onderzoeken of een plan van Ons Vlaardingen, om professioneel theater te laten voortbestaan, haalbaar

11
De uitreiking van het Historisch Jaarboek Vlaardingen aan burgemeester Blase krijgt een speciaal accent door
het overlijden een dag eerder van Piet Heinsbroek, de auteur
van één van de twee artikelen in het jaarboek. Zijn vrouw en
dochter zijn aanwezig en dat maakt de uitreiking, mede door
de toespraak van zijn vrouw, een eerbetoon aan Piet.

De wethouders Sociale Zaken van Vlaardingen, Schiedam en
Maassluis ontvouwen hun plannen om de drie sociale diensten en drie werkleerbedrijven om te vormen tot het regionaal
participatiebedrijf "Stroomopwaarts MVS'. Stroomopwaarts
wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, die erop gericht is de arbeidsparticipatie van mensen

14
Bijna 250 gasten zitten aan aan het tweede museumdiner in de Grote Kerk. Museum Vlaardingen kan mede door
een veiling van kunstwerken van Vlaardingse kunstenaars en
andere sponsorbijdragen bijna € 30.000,- voor de inrichting
van het museum bijschrijven.

Vormen van Herinneren op de begraafplaats Emous (1 november)
(foto Vlaardmgen24 nl)
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15
Sinterklaas heeft zo'n 180 "echte' zwarte pieten bij
zich als hij met zijn boot in de haven aankomt.

een aantal bedrijfsterreinen door diverse overheidsinstanties
worden verschillende tekortkomingen gesignaleerd, zoals onbruikbare brandblusmiddelen, verkeerd opgeslagen gasflessen en bij één bedrijf treffen ze twee slaapkamers aan met
stapelbedden. De bedrijven krijgen een aantal dagen de tijd
om de problemen op te lossen. Als daarna die problemen niet
zijn opgelost volgt een "last onder dwangsom'.

16
Namens het Vlaardingse college speldt wethouder
Oosterom Jan Anderson de Vlaardingse Stadsspeld op onder
meer vanwege de wijze waarop Anderson met het Streekmuseum aandacht schenkt aan de historie van Vlaardingen.

Door een besmetting van vogelgriep bij Ter Aar geldt in heel
Nederland een tijdelijke ophokplicht voor pluimvee en ander
gevogelte. Kinderboerderij Holywood is voorlopig voor publiek gesloten.

Ben van der Velde, voormalig wethouder van onder meer
Sport en Cultuur, stuurt de Stadspenning terug die hij in 2007
kreeg. Hij doet dit uit onvrede over het door het huidige college gevoerde beleid. "Ik kreeg hem voor mijn grote verdiensten voor de stad, maar zie nu dat door die verdiensten zonder
pardon een streep gaat'.

21
Burgemeester Blase spelt de 75-jarige Aad van Toor
tijdens de receptie ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum
van Jeu de Boulesclub Vlaardingen een koninklijke onderscheiding op. Aad zet zich al 26 jaar als een "spin in het web'
in voor de vereniging.

Op het Liesveld wordt rond 04.00 uur een ramkraak gepleegd
op een telecomwinkel. De auto is eerder die nacht gestolen
na een woninginbraak aan de Lemsterlandhoeve in de Vlaardingse wijk Holy waarbij de autosleutel werd buitgemaakt.

Bij werkzaamheden in een meterkast bij het chemisch bedrijf
Yara aan de Zevenmanshaven loopt een man ernstig brandwonden op. Het slachtoffer gaat met een spoedtransport naar
het ziekenhuis.

19
Districtschef Sjoerd Top van de politie en burgemeester Blase beëdigen ruim vijftig kinderen van zes tot tien jaar
als "politiekid'. Ze gaan met agenten op stap. De kinderen
zullen onder meer preventie- en promotiemateriaal uitdelen.
Maar het kan ook dat ze tijdens een verkeerscontrole verkeersdeelnemers vragen om voorzichtig te rijden, zodat er
veilig gespeeld kan worden in de wijk.

22
Tijdens de viering van het vijftigjarig jubileum van
showbrassband Thalita reikt burgemeester Blase aan Tiny
Penders-De Keijzer een koninklijke onderscheiding uit. Zij had
niet alleen bij Thalita veel taken en verantwoordelijkheden,
maar was ook bij veel andere organisaties actief.

Op een bijzondere algemene ledenvergadering stemmen de
leden van zowel handbalvereniging HWC als de korfbalclubs
Oranje Nassau en Spirit in met de oprichting van een nieuwe
sportvereniging waarin de drie
huidige verenigingen op gaan. De
nieuwe vereniging gaat spelen
aan de Claudius Civilislaan.

Voor de laatste keer gaat Ramon de Rond, die heel zijn le-

20
Stichting Aanzet krijgt
van het Skanfonds een bijdrage
van € 10.000,- voor het tweede
jaar van het project Voorleesplezier. Dit leesbevorderingsproject is bestemd voor kinderen
van twee tot twaalf jaar met een
taalachterstand. Wekelijks komt
een vrijwilliger bij de kinderen
thuis voorlezen en laat daarbij de
ouders zien hoe je op een speelse
manier met taal bezig kunt zijn.
Bij een gezamenlijke controle op
Een emotionele afscheidswedstnjd voor
Ramon de Rond (22 november)
(foto Roel Dijkstra)
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ven heeft gevoetbald, het veld in bij "zijn' afscheidswedstrijd
waarvan de opbrengst bestemd is voor de Stichting Kika De
afscheidswedstrijd is een voorbode op het naderende afscheid
van Ramon die aan kanker lijdt

genomineerden een keuze maken De mannen van de rockband Shrude gaan naar huis met de hoofdprijs Runner up is
de jonge zangeres Manouk Pheiffer, derde wordt brassband
Crazy Mills Brass

23
Aan de Westhavenkade slaagt de brandweer er in het
ruim van de Noorse zeilkotter Sveggoy leeg te pompen nadat
het door een lek vol water was gelopen

December
I
Een man raakt bij een bedrijfsongeval op het terrein
van Waterzuivering De Groote Lucht bekneld Hij wordt ernstig gewond overgebracht naar het EMC

24
Directeur-bestuurder Harrie Bosch van Waterweg
Wonen slaat samen met wethouder Versluijs de eerste paal
voor de tweede woontoren bij het Van Hogendorpkwartier Op
de onderste verdiepingen komt de nieuwe bedrijfshuisvesting
van Waterweg Wonen

In een flatwoning aan de Van 't Hoffstraat loopt een man flinke brandwonden op als hij bij werkzaamheden in een stoppenkast onder stroom komt te staan Personeel van Joulz vmdt
de bewusteloze man na een melding over een stroomstoring

25
De Westhavenplaats wordt een erf met een maximumsnelheid van vijftien kilometer per uur Het blijft eenrichtingsverkeer, parkeren mag met, laden en lossen wel Tijdens
het terrassenseizoen hebben motorvoertuigen van 17 00 uur
tot 06 00 uur geen toegang, maar in de winterperiode gelden
deze maatregelen alleen op vrijdag en zaterdag Buiten deze
tijden staan de pollers permanent omlaag

4
Op de Scheepswerf Bocxe in Delft leggen twee vrijwilligers die mee werken aan de restauratie van de Balder, munten onder de achtermast van de zeillogger Dit oude ritueel
behoedt het schip voor ongelukken en rampen
5
Precies een jaar na het overlijden van Nelson Mandela
wordt de Deltabrug bij het Sluisplein hernoemd tot Nelson
Mandelabrug Aanleiding is een krantenbericht van 11 februari 1990 dat Vlaardingers na zijn vrijlating spontaan gingen
feesten op deze brug en hem toen al voor die gelegenheid omdoopten tot Nelson Mandelabrug

26
Laura Noordermeer, leerling van Het Lyceum Vos wint
het schoherendebat Laatje horen' Zij overtuigt de jury in de
finaleronde In zes rondes nemen zo'n twintig scholieren uit
Vlaardingen, Maassluis en Schiedam het tegen elkaar op

8
Op de Willem de Zwijgerlaan vliegt een wagentje van
Argos Mobiel in brand De brandweer rukt met spoed uit,
maar kan niet voorkomen dat het karretje verloren gaat

27
De UITblinker, de prijs voor de horecagelegenheid die
zich het meest onderscheidt van andere, wordt komend voorjaar voor het laatst uitgereikt De gemeenteraad besluit unaniem er na tien jaar mee te stoppen

10
Om de ouderbetrokkenheid op scholen te vergroten
start Stichting Aanzet in verschillende scholen met ouderteams Zo'n ouderteam bestaat uit ouders die enkele keren
per jaar een activiteit organiseren voor ouders en kinderen
buiten schooltijd, in of rond school Het ouderteam van Integraal Kindcentrum Prins Willem Alexander begint met een
filmavond Haast 170 kinderen kijken met hun vader of moeder naar een van de vier kerstfilms

Tot vreugde van Stadshart Vlaardingen gaat de gemeenteraad met een overweldigende meerderheid akkoord met het
vrijgeven van de koopzondag Winkeliers mogen voortaan zelf
bepalen of en wanneer zij op zondag open zijn
BIJ de Kledingbank vieren kinderen met hun ouders, zo'n
vijftien vrijwilligers en een wethouder Sinterklaas Het feest
wordt georganiseerd voor zo'n driehonderd kinderen van gezinnen die noodgedwongen zijn aangewezen op deze vorm
van ondersteuning

Het aanloophuis De Groene Luiken neemt een aparte rookruimte in gebruik Het besluit om rookvrij te worden ging met
zonder slag of stoot, maar medewerkers merkten dat potentiële gasten en vrijwilligers wegbleven als er niets tegen het
roken werd gedaan

29
Vlaardinger Claudio Cabaca wint het eerste Open
Vlaardingse ATB-kampioenschap met een tijd van 23 14 minuten Zijn naaste belagers doen bijna een minuut langer over
het parcours door de Broekpolder Bij de vrouwen is Danielle
Sluyter uit Rijswijk de beste in een tijd van 26 34 minuten
Met bijna honderd deelnemers is dit kampioenschap een succes

II
Persfotograaf Roel Dijkstra staat voor de kantonrechter voor het gebruik van een drone bij een plaats delict Hij
wilde half vorig jaar bekijken wat een drone voor de fotojournalistiek kan betekenen, maar liep aan tegen nieuwe wetgeving Hij krijgt een boete van € 1 000,-, waarvan driekwart
voorwaardelijk

30
Na vier voorrondes is vandaag de finale van Vlaardingen Supertalent De jury moet in De Kroepoekfabriek uit tien
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12
Paul Meuldijk wint de eerste prijs in een fotowedstrijd
van de Federatie Broekpolder. Over zijn foto schrijft de jury:
'De thema's recreatie, sport en ontspanning zijn erg goed
weergegeven met grote fototechnische vaardigheid.'

18
Waterweg Wonen en Samenwerking maken met de
gemeente prestatieafspraken voor de periode 2015-2020 De
corporaties garanderen o.a. voldoende betaalbare woningen
voor mensen met de laagste inkomens. De komende vijf jaren worden tussen de 1.250 en 1.450 woningen gebouwd en
ongeveer 730 woningen gesloopt. Gestreefd wordt jaarlijks
minimaal 250 woningen te bouwen.

13
Het beeld van de stadsomroeper op de Westhavenplaats raakt beschadigd doordat een auto er tegenaan rijdt.
Het wordt voor herstel weggehaald.

De gemeenteraad stemt met grote meerderheid voor een motie waarin de burgemeester opgeroepen wordt 'te onderzoeken of gereguleerde wietteelt mogelijk is'.

14
Maar liefst vierhonderd vrouwen, mannen en kinderen lopen vermomd als kerstman mee met de Santa-Run, georganiseerd door de Vlaardingse Rotaryclubs. De run brengt
voor zowel Villa Joep als de Spring Foundation € 2.500 op
16
Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt in het
schooljaar 2013-2014 van 183 naar 157, In 2006 is deze daling ingezet.

Bewoners bij Waterweg Wonen kiezen welk goed doel het
kerstkaartenbudget van € 1.500 van de corporatie Waterweg
Wonen krijgt. De meeste stemmen krijgt het Rode Kruis Nieuwe Waterweg. Met het geld gaan ze onder meer hun AED's
vervangen.

Warming-up op het Veerplein voor de Santarun (14 december)
(foto Ron van Rossum collectie Gemeente Vlaardmgen)

19
Het kunstwerk Een gevallen ster voor Vlaardmgen
wordt opnieuw onthuld nu het opgeknapt terug geplaatst is
op z'n oude plek in Winkelcentrum De Loper
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Een derde, een 16-jarige Vlaardinger,
"vergeet' zijn identiteitsbewijs. De
politie onderzoekt of zij ook bij eerdere vernielingen betrokken zijn.
26
In zwembad De Kulk gaan zo'n 35
zwemmers de uitdaging aan in drie
uur tijd tien kilometer te zwemmen
tijdens de 100x100 meter. Zwemvereniging ZVVS blaast hiermee een traditie op tweede kerstdag nieuw leven
in.
27
In De Kroepoekfabriek is een
benefietfeest voor het Nije Huis, een
inloophuis voor (ex)kankerpatiënten met de Vlaardingse bands Small'Talk, The Red, De Vaart en met de
Wannebiezz.
31 Het afgelopen jaar zijn, verdeeld
over alle wijken, bijna twee hennepkwekerijen per maand
ontdekt en ontmanteld.

Na een noodzakelijk opknapbeurt wordt het beeld 'een gevallen ster
voor Vlaardingen' opnieuw onthuld in winkelcentrum De Loper (19
december)
{foto Ron van Rossum collectie Gemeente Vlaardingen)

De gemeente
tingdienst na
loonheffingen
administratie

In 2014 heeft Vlaardingen van de rijksoverheid de verplichting gekregen 66 vluchtelingen met een verblijfsvergunning
te huisvesten, In 2012 waren dit er nog maar 18. Met name
voor de vaak grote gezinnen van wel acht personen is het lastig passende woonruimte te vinden.

krijgt een naheffing van tonnen van de Belasonderzoek van de aangifte. Het betreft o.a. de
en het jarenlang niet bijhouden van de rittenvoor dienstauto's.

De verzamelde Vlaardingse pers roept Kees Borsboom, fractievoorzitter van Groenlinks, uit tot politicus van het jaar. Hij
krijgt door burgemeester Blase de oorkonde uitgereikt in de
studio van Omroep Vlaardingen.

Na drieënhalf jaar ronden vrijwilligers van de Werkgroep
Inventarisatie begraafplaats Emaus van de Historische Vereniging Vlaardingen de inventarisatie van alle circa 4.600
graven op Emaus af. Zij hebben alle graven beschreven en
gefotografeerd.
20
Tijdens het Open Huis van de Stichting Spoetnik in de
sporthal aan de Jacob Assendelftplaats onthult de Oekraïense
ambassadeur een muurschildering van een Oekraïens landschap.
Leerlingen van de O.B.S. Klimop brengen met een sponsorloop geld bijeen voor de opvang van zeehonden. Klimmer, de
door de leerlingen geadopteerde zeehond, is zo ver hersteld
dat ze hem los laten bij de Brouwersdam. De tweede zeehond
Snoetje moet eerst nog verder aansterken in opvang A Seal
in Stellendam.
21
Een boswachter in de Broekpolder ziet vier jongens
vernielingen plegen aan toestellen die daar staan. Zij hebben
een biji en aanmaakblokjes bij zich. Na een korte achtervolging worden twee Vlaardingers van 13 en 15 jaar achterhaald.
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Het jaar 2014 was voor Helinium goed gevuld met een grote
variatie aan activiteiten.
Na de jaarvergadering is de bestuurssamenstelling gewijzigd
en het bestuur bestaat nu uit: Guus van de Poel, voorzitter;
Albert Luten, penningmeester; Hilde van Wensveen, secretaris en Henny Warmerdam, algemeen lid.
Het verenigingsblad Terra Nigra is driemaal verschenen.
Werkavonden
Op de wekelijkse werkavonden zijn de leden bezig met het
uitwerken van projecten voor de gemeentelijke archeologische diensten van Vlaardingen (VLAK) en Rotterdam (BOOR).
Scherven van de opgraving Joffer Aechtenwonig en de locatie Van der Windt komen regelmatig op tafel en zeefmonsters
uit Barendrecht / Carnisselande leveren flink werk op. Verder
worden er vondsten van de locatie van het nieuwe V&D-pand
uitgewerkt. Op verschillende locaties zijn grondboringen gezet en deze worden digitaal uitgewerkt en klaargemaakt voor
publicatie. Tussen de bedrijven door wordt er gewerkt aan
een digitale film over het Middeleeuwse Rotta. Daarvoor worden gegevens gebruikt van de opgraving op de locatie van de
Markthal in Rotterdam. Oude videobanden uit het archief van
Helinium zijn gedigitaliseerd om zo nog lang toegankelijk te
blijven. Verder werd er de nodige tijd besteed aan administratieve taken en vergaderen.

Jaarverslag

Archeologische
Werkgroep
Hehnium
Afdeling 8 van de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland

Publieksactiviteiten en educatie.
Al een aantal jaren zijn middelbare scholieren welkom voor
hun uren maatschappelijke stage. Ook dit jaar hebben we
weer jongeren mogen begeleiden.
Op diverse locaties is Helinium actief geweest met het betrekken van het publiek bij de lokale archeologie. Tijdens de Midden-Delfland
Dag was Helinium aanwezig met een
stand en werden er bij de Eendenkooi
geologische grondboringen gezet.
Tijdens de Open Monumentendag stonden we bij de Touwbaan met een tijdlijn in archeologische vondsten. Bij het
goed bezochte symposium rond de Slag
bij Vlaardingen trok de door Helinium
gemaakte 'Grote Dirk III Quiz' aandacht van veel bezoekers. Als vriendendienst is de boomstamkano actief
geweest bij kanovereniging NATSEC
op een open dag voor jonge scouts.
De jaarlijkse Maand van de Geschiedenis leverde veel activiteiten op, zoals
een tentoonstelling met rondleidingen

BIJ het Symposium Graven m Vlaardmgen
(Foto Hilde van Wensveen)
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Boren bij de Zweth op zoek naar een middeleeuwse terp
Foto Hilde van Wensveen

Excursies en Lezingen
Zoals elk jaar ging Helinium op excursie in binnen- en buitenland. Goeree-Overflakkee werd met een bezoek vereerd
en in een lang weekeinde kwamen de provincies Groningen,
Drenthe en Friesland aan bod. Musea in Ede, Delft, Leiden
en Wijk bij Duurstede stonden op het programma en ook een
aantal ringwalburchten werden bezocht.
Naar aanleiding van het Karel de Grote Jaar werd Aken bezocht en gedurende ruim een week verkenden we de omgeving van Hadrian's Wall in Engeland.
Gedurende het jaar waren er acht lezingen op Boerderij Hoogstad, met onderwerpen als archeologisch onderzoek bij de
bochtafsnijding van de Schie en onderzoek van het Neolithicum in Den Haag. Een vervolgverhaal over Egypte, bouwhistorisch onderzoek van Boerderij Hoogstad, educatiemateriaal
uit de gemeente Vlaardingen en een boeiend verhaal over
porselein vulden samen met videopresentaties de overige
avonden.
in het archeologisch depot van de gemeente Vlaardingen en
een tentoonstelling in de oude brandweerkazerne. Dit jaar is
er ook toenadering gezocht tot andere partijen. In buurgemeente Schiedam bij de Historische Vereniging is een tentoonstelling met Schiedamse vondsten ingericht.

Samenwerking
Behalve de samenwerking met de gemeentelijke archeologische dienst m Vlaardingen, die al jaren prima verloopt, is er
ook goed contact met andere archeologische diensten, instellingen en verenigingen. In de gemeente Rijswijk is niet alleen
opgegraven, maar is er ook geholpen bij het uitzoeken van
het gevonden materiaal. In Schipluiden wordt geassisteerd
bij het verwerken van het oude vondstmateriaal van Kasteel
Keenenburg.
In het nieuwe Museum Vlaardingen komt een 'Erfgoedlab'
waar ook Helinium in zal participeren.
Tweemaal per jaar wordt er vergaderd met de AWN afdelingen uit de provincie. Provinciaal Steunpunt Monumenten en
Archeologie van Erfgoedhuis Zuid-Holland en de provinciaal
archeoloog.
In Vlaardingen wordt gewerkt aan een nieuwe nota Buitenerfgoed. Samen met vele andere instellingen heeft Helinium de
bijeenkomsten bezocht en geprobeerd een bijdrage te leveren.
Voor de plannen van het maken van een nieuwe paleografische kaart van het Westland zijn verkennende gesprekken
gevoerd

Veldwerk
Nu zelfstandig opgraven vrijwel tot het verleden behoort, zijn
we druk op zoek naar activiteiten met betrekking tot archeologie die in de buitenlucht plaatsvinden. Vaak is dit in de vorm
van (geologische) grondboringen, zoals bij de Olsthoornplas
en bonngen op zoek naar een Middeleeuwse terp in de buurt
van de Zweth.
Bij Museum Vlaardingen is tijdens werkzaamheden in verband met de verbouwing een oude hanngbak aangetroffen.
Deze IS ingemeten en tegelijkertijd zijn opgegraven muurresten van de Vettenoordsekade geregistreerd.
Ook buiten Vlaardingen is er gewerkt. In de gemeente Rijswijk is op de locatie Sion een Romeins grafveld met ringgreppel opgegraven en ook is er bij het uitwerken van het gevonden materiaal geholpen. In Katwijk werd het uitwateringskanaal verlengd, waarbij gezocht is naar archeologische sporen
In Huisen is bij een door de AWN geregelde samenwerking
met professionals geholpen bij het opgraven van een Romeins
grafveld.
Naast de gerestaureerde Babbersmolen in Schiedam is een
oude schuur gesloopt. Hieronder lagen de funderingen van
een oudere schuur of zomerhuis. Op verzoek van het BOOR en
de Stichting Restauratiewerkplaats Schiedam zijn deze funderingen opgemeten en ingetekend. De oude funderingen zullen
zoveel mogelijk onder de nieuwbouw blijven liggen.

En meer
Natuurlijk is er ook ruimte voor meer ontspannen activiteiten.
Het jaar begon met een goed bezochte nieuwjaarsborrel. Zoals
elke zomer brengt de verenigingsbarbecue veel eters rond de
tafel en als afsluiting van het jaar stond het kerstdiner op het
menu.
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Personeel en vrijwilligers
Het personeel bestond in 2014 uit: D.F. van Geenen (restauratie), H.C. Geuze (archiefinspectie en -inventarisatie), mw. D.
van der Hoek-de Vries (secretariaat en tijdschnftenbeheer),
mw. J.K. van Leeuwen-Zuidgeest (educatie en website), H.J.
Luth (stadsarchivaris/sectiehoofd), mw. E. Stock-van Dijk (Topografisch-Historische Atlas), mw. H.C. Verloop (studiezaal
en bibliotheekbeheer) en mw. E.M. van der Zwaai (studiezaal
en website).
Archiefdiensten kunnen al heel lang niet meer zonder vrijwilligers en waar diverse vrijgekomen betaalde functies al jaren niet meer (kunnen) worden ingevuld, is dat a fortiori het
geval. De vrijwilligers van het Stadsarchief Vlaardingen zetten zich - sommigen voor het eerst, anderen al decennialang
- op betrokken wijze in voor het verwerven, beschrijven en
toegankelijk maken van de Topografisch-Historische Atlas en
van diverse archieven en collecties. Met dankbaarheid worden ze hier vermeld: F.W. Assenberg (fotografie), H. Brobbel
(TH Atlas), J.A. Ditiecher (nieuwe kroniek), mw. G.M. ElingSips (indicering), G.A.J. den Hertog (indicering), J. de Jonge
(TH-Atlas), mw. G.H.J. Maat-Grijsen (oude kroniek), mw.
M.K. van Papeveld-Hörst (indicering) en M.P. Zuydgeest (THAtlas en maritieme en visserij-gerelateerde vraagstukken).
De trouwe vrijwilligers van het ServiceTeam VVV Vlaardingen boden onmisbare ondersteuning bij de educatieve projecten: mw. J. Baauw-Struijs, mw. M.J. Boer-Fiegel, J.A. Ditiecher, D. Hartman, mw. M.J.M. Hendriks-Gribnou, mw. M.
van der Hoek, R. Hoekstra, mw. I.G.E. Radema, A.P. Romers,
A.M. Thurmer en M. Verweij.
Vrijwilliger Jan Borsboom, die ruim twintig jaar lang het
stadsbeeld fotografeerde voor het Stadsarchief, overleed op
11 februari 2014 op 63-jarige leeftijd. Zijn nagedachtenis
wordt in hoge ere gehouden. Zijn enorme, deels zeldzame
beeldcollectie liet hij na aan het Stadsarchief.

Jaarverslag

Stadsarchief,
Gemeente Vlaardingen

Archieven, collecties en toegangen
Met grote regelmaat kwamen diverse
verzamelingen en archieven binnen.
Onder andere archiefstukken en
foto's van de familie Wagenaar
Hummelinck en haar HoUandiafabriek (van de erven douairière Van Rappard-Wagenaar

De op 11 november 2014 uitgereikte
en aan het Stadsarchief geschonken
Yad Vashem-medaille
(Collectie Stadsarchief Vlaardingen)
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Hummelmck), een complete serie Maassluise Couranten (van
uitgever Piet de Groot te Maassluis) en een reeks telefoonboeken, 1965-2013, die de Vlaardingse serie vrijwel completeert
(van A M Overwater te Barendrecht)
Een heel bijzondere aanwinst was de Yad Vashem-oorkonde
met medaille die de stadsarchivaris namens het Vlaardingse
echtpaar Van Beek-Van den Berg uit handen van de Israëlische ambassadeur Haim Divon in ontvangst mocht nemen
Deze onderscheiding voor het redden van Joden in WO II, was
postuum toegekend aan de tante van mevrouw Van Beek, Clazina Maria van den Berg (1908-2001) Het echtpaar schonk
het document en het edelmetaal aan het Stadsarchief
Mevrouw Eling maakte de geboortegegevens uit de Nieuwe
Vlaardmgsche Courant en De Maasmonder (1939-1942) toegankelijk, de heer Den Hertog indiceerde de agenda's van
de correspondentie van Burgemeester en Wethouders van
Vlaardingen, 1904-1962, en mevrouw Van Papeveld de transportprotocollen uit het Rechterlijk Archief van VlaardingerAmbacht, 1698-1744 Voor de 39e keer werden de krantenkronieken van het voorafgaande jaar en die van vijftig jaar
geleden samengesteld en gepubliceerd in het Historisch Jaarboek Vlaardingen

waaronder zes met jaarrekeningen van de kerkmeesters
(1662-1797) en de Heilige Geestmeesters (1681-1753) Ook
aan eeuwenoude Maassluise archieven werden restauraties
verricht, terwijl de berging van de kranten van Maassluis
aanzienlijk werd verbeterd
Inspectie
De inspecteur stelde zich doorlopend op de hoogte van de
stand van zaken van de nog niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archief- en informatiebestanden Het steeds
meer digitaal worden van het informatie- en archiefbeheer is
daarbij een complicerende factor E-depot, mformatie-audits
en substitutiehandboeken behoren tot zijn taakgebied
In een aparte rapportage wordt hierover tweejaarlijks aan de
colleges van B&W van Vlaardingen en Maassluis bericht Als
archief-contactpersoon voor Maassluis zette hij zich mede in
voor de viering van het 400-jarig bestaan van onze buurstad
Dienstverlening, websites en educatie
Het aantal bezoeken aan de studiezaal bedroeg 1 342 Van de
mogelijkheid via de internetdatabase (ISIS) digitaal genealogisch onderzoek te doen, maakten wereldwijd 13 353 unieke
bezoekers gebruik Zij legden 24 980 bezoeken af om 298 803
pagina's te bekijken Daarnaast brachten ook nog eens 34 256
bezoekers 47 886 virtuele bezoeken aan onze zeer gewaardeerde website www geschiedenisvanvlaardmgen nl om zich
te verdiepen in de rijke Vlaardingse geschiedenis Dat leverde
nog eens 238 325 paginaweergaves op Door middel van sociale media wordt men steeds geattendeerd op nieuwe historische informatie die frequent wordt toegevoegd
Het aantal onderzoeken, zowel m de studiezaal als via digitaal contactformulier aangevraagd, neemt nog steeds toe Er
IS sprake van vele honderden onderzoeken, verricht op het gebied van genealogie en lokale geschiedenis en naar bouwtekeningen en bewoningsgeschiedenis.

Bibliotheek
Aan de bibliotheek konden door koop en schenking 83 publicaties worden toegevoegd Een heel kleine selectie Frans
Assenberg - 60 jaar TBV in Vlaardingen 'Het is een mooi
bedrijf' Lisanne van den Bulk - Bouwhistorische verkenning
Hoogstraat 167/Westhavenplaats 15 en 16 Italiaans Restaurant San Remo, Jacqueline Hofland-Poot - Nakomelingen van
Maarten Poot en Hester Maria van Schouwen, Huib Geuze
- Akte van separatie 16 mei 1614 Maassluis zelfstandig, en
H J Luth - 'Wat wil men u doen vieren ^' de omstreden nationale herdenking van de inname van Den Briel 1572-1872
Topografisch-Historische Atlas
De 'Atlas' bewees dagelijks zijn dienst als visueel geheugen
van de stad Aan zo'n driehonderd bezoekers die gebruikmaakten van de omvangrijke beeldcollectie (foto's, plattegronden, prenten en tekeningen) werden bijna zeshonderd scans
en foto's geleverd 1 651 foto's, glasnegatieven, fotoalbums,
prenten, kaarten, affiches en cd-roms werden verworven en
in het programma AdLib konden 3 855 beschrijvingen van gescand beeldmateriaal worden aangepast of opgenomen Daarnaast werden honderd stuks nieuw video- en audiomateriaal
ingeboekt De vrijwilligers Brobbel en Zuydgeest gebruikten
hun onnavolgbare kennis van het Vlaardingse straatbeeld om
oude en nieuwe fotoaanwinsten te determineren, te selecteren en te beschrijven Frans Assenberg volgde Jan Borsboom
op als Stadsarchieffotograaf'

Het educatief erfgoedproject had 'Vlaardingen in de Tweede
Wereldoorlog en De Geuzen' tot onderwerp In samenwerking
met Streekmuseum Jan Anderson en Stichting Geuzenverzet
1940-1945, werden 650 leerlingen uit de groepen 7 onderwezen over deze aangrijpende episode De vijfde brugklascultuurdag 'Culture Candy' was - met 240 leerlingen die op een
dag kennismaakten met de beeldcollectie - weer heel succesvol
Elk kwartaal werd met een historische presentatie meegewerkt aan 'Talk of the Town' in de Kroepoekfabriek, waardoor
ook een jongerenpubliek met de lokale geschiedenis bereikt
kon worden

Restauratie
De restaurator restaureerde onder andere zesendertig delen
uit de archieven van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht,
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Organisatie
Het vaste personeel bestond uit: Y. Eijskoot (archeoloog), mw.
C. Van Loon (archeoloog), T. de Ridder (stadsarcheoloog), R.
Terluin (archeoloog), E. van Toledo (archeoloog) en F.J. van
der Tuijn (archeologisch medewerker). In het kader van bezuinigingen is de formatie in de tweede helft van 2015 met 1 fte
ingekrompen. De heer E. van Toledo heeft een andere functie
binnen de gemeentelijke organisatie gekregen. De vrijwilligers mw. C. Geluk, mw. V. Leeuwenburgh, mw. B. Krebs, mw.
H. van Wensveen, dhr. A. Luten, dhr. J. Dam, mw. E. van de
Loo en dhr. A. Kwakernaat verrichtten diverse werkzaamheden voor archeologie. Daarnaast hebben verschillende leden
van Helinium zich ingezet voor gemeentelijke projecten. Acht
scholieren en studenten hebben een stage gelopen bij het depot.

Jaarverslag

Archeologie,

Beleid
Op 10 december 2013 is door het college van B&W de visie op
'Het Buiten Erfgoed' ter kennisneming aangenomen. In 2014
zijn in drie thema-avonden de externe stakeholders op het onderwerp bevraagd. De drie behandelde thema's waren 'historische structuur van stad en land', 'archeologie' en 'gebouwd
erfgoed'. Na de thema-avonden is het idee ontstaan om ook
het Stadsarchief intensiever te betrekken en hiermee de stap
te maken naar een 'nota Erfgoed'.

Gemeente Vlaardingen

Voorlichting
In 2014 waren op verschillende plaatsen in en buiten de
stad archeologische vondsten uit Vlaardingen te zien. Bij het
archeologisch depot liepen 26 bruikleenovereenkomsten,
die betrekking hadden op 56 vondsten voor interne en 366
vondsten voor externe exposities. Hier
volgt een greep uit de verschillende
projecten. De tentoonstelling 'Expeditie Steentijd' reisde in 2014 verder
en deed Historisch Museum Haarlem
en Eindhoven aan. In juni opende de
gemeente ook de eerste Archeotheek
van Nederland, die ondergebracht is bij
Kade 40 en nationale aandacht kreeg
in onder andere het radioprogramma
EenVandaag.

Op 17 mei 2014 opende gedeputeerde van de
provincie Zuid-Holland Han Weber de wisselexpositie 'Cold Cases' waarbij de resultaten
van isotopenonderzoek van de Vlaardingse
skeletten van Gat in de Markt bekend werden
gemaakt Uit het onderzoek bleek dat een
groot deel van de onderzochte Vlaardingers
van elders afkomstig waren
(Foto T de Ridder, gemeente Vlaardingen)
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blijkt een deel van het oude gestapelde landschap nog intact
te zijn en niet te zijn verspeeld zoals werd verwacht Daarnaast zijn er lagen opgehoord die mogelijk te identificeren
zijn als de voorloper van de Maassluissedijk, aangelegd na de
grote overstromingsramp van 1163/1164

Vanuit het depot is het educatieve programma voortgezet,
dat onder andere bestond uit gastlessen en bezoeken aan het
depot In totaal waren hierbij ongeveer 1590 jongeren betrokken Met het Technasium Sg Spienngshoek is het project omtrent het in 1998 opgegraven kasteel op het terrein 'd'
Engelsche Boomgaert' verder vormgegeven en is gewerkt aan
de voorbereidingen van een tentoonstelling Voor de opening
van het nieuwe schoolgebouw van RKBS 't Palet Centrum
verzorgden de archeologen een kleine tentoonstelling met
gastles over de vondsten die op locatie zijn gedaan
De Vlaardingse vondsten en archeologische onderzoeken zijn
ook terug te vinden op de website Geschiedenis van Vlaardingen Deze site trok 34 256 unieke bezoekers in 2014 Ook in
de nieuwe publicaties 'De Romeinen komen'' en 'De banierheer van de Graaf' uit de reeks 'Archeologische Avonturen'
zijn veel bodemvondsten te zien
Op 19 september organiseerde de Stichting Slag bij Vlaardingen in samenwerking met de gemeente Vlaardingen een
symposium over 'Graven in Holland' Op dit symposium werd
tevens een Westerheem-special gepresenteerd over grafelijke hoven, met daarin ook aandacht voor het grafelijk hof in
Vlaardingen
In samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen heeft het archeologische tentoonstelhngsbedrijf TGV Teksten en Presentatie de tentoonstelling
Cold Cases gemaakt De gedeputeerde van de provincie, Han
Weber, opende deze expositie op 17 mei in het Archeologiehuis Zuid-Holland Bij de opening zijn de resultaten bekend
gemaakt van het Vlaardingse isotopenonderzoek op 1000 jaar
oude skeletten Maar liefst twaalf van de zesentwintig onderzochte oude Vlaardingers bleken van elders afkomstig te zijn
Tien van hen kwamen mogelijk vanuit de regio's ZuidwestEngeland Ierland, het zuiden van Noorwegen of Normandie naar Vlaardingen De zogenaamde boomkistman kwam
mogelijk uit de omgeving van York, Schotland of Duitsland
De herkomst van een twaalfde persoon, lag ook zeker buiten
Vlaardingen Hij is een buitenstaander onder de groep vreemdelingen Op grond van deze resultaten blijkt dat Vlaardingen aan het begin van de elfde eeuw veel mensen van buiten
aantrok
Onderzoek
In 2014 zijn er vijf waarnemingen verricht en zeven archeologische booronderzoeken (uitgevoerd op dertien verschillende
locaties) Een beloftevolle locatie betreft het plangebied park
Dneenhuizen Uit het bureau- en booronderzoek uitgevoerd
door IDDS blijken er diverse vindplaatsen aanwezig te zijn
een uit de ijzertijd of de Romeinse Tijd, een middeleeuwse
terp, de middeleeuwse waterloop Hoeylede en de voormalige
Holyweg Uit een ander booronderzoek uitgevoerd door IDDS,
in de Vettenoordsepolder, ten zuiden van de Maassluissedijk

121

In vele opzichten was 2014 een wat moeilijk jaar. Het ledenaantal op peil houden vergde veel aandacht. Daarentegen
waren er weer mooie momenten en was de herdruk van het
Hoogstraat stegenboek en de uitgave Toen kolen stoken heel
gewoon was een 'kaskraker', zoals onze penningmeester het
formuleerde.
Tijdens de ALV op 25 maart memoreerde voorzitter Wout den
Breems, dat de gemeenteraadsverkiezingen alweer achter ons
liggen en nu zal moeten blijken hoe het met het historisch
bewustzijn van de nieuwe raadsleden ervoor staat. Het afgelopen jaar 2013 hebben we niet te klagen gehad. Nadat de
vorming van het college officieel was afgerond heeft de HVV
voor alle raads- en collegeleden een informatiemap samengesteld met historische en 'monumentale' wetenswaardigheden.
In deze vergadering werden de aftredende bestuursleden de
heren W.C. den Breems en A. Ouwendijk herkozen voor een
periode van drie jaar. Beiden bestuurders gaven aan dat dit
hun laatste bestuursperiode zal zijn.

Jaarverslag

Historische
Vereniging

Bestuursactiviteiten
Ondanks de inzet om nieuwe leden binnen onze gelederen te
krijgen, verminderde juist het ledenaantal. Veel oudere leden
ontvielen ons en de aanwas van nieuwe leden kwam niet op
gang. Echter in de aanvang van 2015 mochten we ons weer
verheugen in belangstelling voor de HVV en schreven we in
de eerste maand van het jaar twintig nieuwe leden in. Het zijn
moeilijke tijden voor verenigingen en stichtingen, maar dat
geeft het bestuur juist extra energie om de HVV een aansprekende vereniging te houden.

Vlaardingen

In het jaar 2014 presenteerde de Historische Vereniging
Vlaardingen zich op verschillende stadsactiviteiten, openingen en boekpresentaties. Voor
verschillende instellingen werd
informatie aangeleverd en werden lezingen verzorgd.
Verder was er een HVV-afvaardiging in het bestuur van de Stichting Stadsherstel Vlaardingen en
werkten we zo mee aan verbeteringen van bijvoorbeeld de Hoogstraat. Echter, eind 2014 kwam
er een einde aan deze stichting
die was ingesteld voor vier jaar.
Het driemaandelijks overleg met

Burgemeester Bert Blase reikte op
11 november 2014 het Historisch
Jaarboek Vlaardingen 2014 uit aan de
weduwe van auteur Piet Heinsbroek,
en auteur Bram Keizerwaard
(Foto Anneke Maat)
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begraafplaats Emaus voorziet steeds meer in een behoefte
Veel positieve reacties en dankbetuigingen worden op dit
werk ontvangen

de beleidsmedewerker monumenten van de Gemeente Vlaardingen en daarnaast andere vormen van overleg verliepen
ook naar wens Echter, is het voor de HVV onverteerbaar, dat
o a een aantal rijksmonumenten staat te verpauperen en eigenaren het maar laten gebeuren Met regelmaat wordt er
aandacht voor gevraagd Even zag het er naar uit dat voor het
einde van het jaar het zogenaamde Leskipand aan het einde
van zijn bestaan was Maar het geduld voor de nieuwbouw
moest nog even gedragen worden tot in 2015 Lastig was het
om een standpunt in te nemen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel
Er zijn altijd voorstanders, maar zeker ook tegenstanders Ook
de HVV ziet de tunnel liever met aangelegd en in elk geval
met als het gaat om de grove aantasting van het natuurgebied
en het verdwijnen van een aantal boerderijen

Woord van dank
In 2014 is er in commissie- en andere vrijwilligersactiviteiten
en bezorgingen veel werk verzet Dit draagt in hoge mate bij
aan het functioneren en aanzien van de Historische Vereniging Vlaardmgen Veel dank gaat uit naar hen die zich belangeloos inzetten voor de HVV
Het complete jaarverslag over 2014 is te lezen op de website
en in de bijlage van het kwartaalblad Tijd-Schrift 135 van
maart 2015 Hierin vindt u het totale reilen en zeilen onze
vereniging De moeite waard om te lezen'

Publicaties lezingen en excursies
De redacties van Jaarboek en Tijd-Schrift werkten met veel
overgave om de HVV- publicaties tijdig te laten verschijnen
met mooie artikelen
In de 38ste uitgave van het Historisch Jaarboek Vlaardmgen
wordt door Piet Heinsbroek De Sarcofaag van Thidbald in de
Grote Kerk van Vlaardmgen beschreven en Bram Keizerwaard
geeft een inzicht in Het gevangenen- en bewanngskamp te
Vlaardmgen De Vergulde Hand aan de Maassluissedijk
Viermaal kwam het Tijd-Schrift uit en bevatte weer lezenswaardige artikelen Veel waardering is er voor de redacties
voor hun uitstekende werk en natuurlijk dank aan alle andere
auteurs voor hun bijdragen
In maart verscheen van de hand van Henk Brobbel het boekje
Toen kolen stoken heel gewoon was Dit tweede boekje in deze
vorm en opmaak is uitgegeven door HVV en bekostigd uit de
baten van het Hoogstraat Stegenboekje
Vijf goed verzorgde lezingen werden er gehouden in 2014 en
ook de jaarlijkse excursie mocht weer op een goede belangstelling rekenen
Begraafplaats Emaus
De werkgroep begraafplaats Emaus heeft veel werk verzet
met het inventariseren en zo kon de website uitgebreid worden met veel interessante gegevens Eind 2014 is de inventarisatie na vier jaar afgerond en nu staan alle graven op de
website Veel waardering wordt uitgesproken voor allen die
zich hiervoor hebben ingezet
Website
De twee websites van de vereniging mogen zich verheugen
in een groot aantal bezoekers Via deze websites geven zich
regelmatig belangstellenden op als lid Hier vindt u ook informatie over de vereniging, over onze publicaties en over allerlei stadse zaken waarbij de HVV betrokken is De website
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Het Streekmuseum Jan Anderson mocht zich ook in 2014
weer verheugen in een groot aantal bezoekers: 3.453. De
samenwerking met het nieuwe Museum Vlaardingen (MV),
waarmee op 15 januari een overeenkomst werd ondertekend,
kreeg slechts bescheiden vorm, omdat het MV gesloten bleef.
In 2015 zal, na de opening van het verbouwde museum aan
de Westhavenkade, de samenwerking verder worden uitgebouwd. De beide directeuren zullen op gezette tijden overleggen, soms in de aanwezigheid van Raad van Toezicht van
het MV en het bestuur van het Streekmuseum. In het MV
zullen frequent deelverzamelingen uit de collectie van het
Streekmuseum geëxposeerd worden. Het jaar 2015 zal in het
teken staan van het veertigjarige bestaan van het Museum,
met langere openingstijden, een jubileumboek en bijzondere
exposities.

Jaarverslag

Streekmuseum

De diverse exposities van 2014 werden goed bezocht. Maar
ook op locatie liet het Museum zijn collecties zien: in het
Vlaardingse Stadsarchief (Tweede Wereldoorlog en brandweer), het museum in Schipluiden (de trekschuit naar Delft),
het Gorkums Museum (Franse tijd) en verder in Maasland,
Sliedrecht, Wassenaar en Schiedam. De NPO leende veertig voorwerpen voor het programma Zapp, waarin jongeren
moesten raden waar deze voor dienden.

Jan Anderson

De nummers 27, 28, 29 en 30 van de serie van 't Oft naar 't
Oofd die in 2014 verschenen, respectievelijk over de Vlaardingse dichter Arnold Hoogvliet, boter- en kaasbereiding,
natuurleven in de polder en 75 jaar Bethelkerk, zijn te koop
onder andere bij de boekhandel en het Streekmuseum.
De registratie van de diverse collecties gaat gestaag door.
Het onderhoud van beide gebouwen in de Willem Beukelszoonstraat en aan de Kethelweg is met
nieuwe brandblussers op orde. Bestuurssecretaris Rob Reijndorp beantwoordt
de e-mails en iedere openingsdag zijn
twee vrijwilligers (onder andere van het
ServiceTeam Vlaardingen) aanwezig om
de bezoekers te verwelkomen. Vaste fotograaf Hans Bakker legt zorgvuldig en
vakkundig de collectie vast. Hij bereidt
samen met Jan Anderson een publicatie
voor over veertig jaar Streekmuseum.
Bezoek
In 2014 werd het Streekmuseum bezocht
door veel bezoekers (2013: 3.376, 2012:
Paul Westerdijk, onze voorzitter, geeft les aan
leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum
over de Franse Tijd
(Foto Hans Bakker)
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2.410 en 2011: 2.690). Daarnaast waren er bezoeken van onder andere het college en de bijna 60-jarige Rotaryclub Vlaardingen.

dingse vroedvrouw mw. Mosterd en persoonHjke papieren van
architect Herman de Haan. De fotocollectie werd vermeerderd met 220 stuks, alsmede een fotoalbum met opnames uit
1920 van de aanleg van de sluis in de Oude Haven.

Aanwinsten: voorwerpen
In totaal werden aan de diverse collecties 646 voorwerpen
toegevoegd, waaronder zeven haringritmedailles 1950-1956,
twee Benzo-stofzuigers, drie Benzo-fietsen, een zilverbonetui
van Van Neerbos uit 1941, een struifbus van Eierhandel Zevenbergen voor de fabricage van advocaat bij Van Toor, en 62
voorwerpen afkomstig van het Westlands Museum, o.a. een
houten schooltas, een aardewerkbord van de Melkfabriek Hollandia en een Hitlerjugenddolk voorzien van het Vlaardingse
wapen.

Bibliotheek
Deze werd aangevuld met 541 nummers, waaronder Encyclopedie van het Koninlihjli Huis, vijf poëziealbums, twee scrapbooks uit 1880 en 1881, en de eerste druk (uit 1883) van Uit
het leven van Dik Trom. Daarnaast verwierf het Museum vele
historische standaardwerken.
Het bestuur van de Stichting Collecties Jan Anderson bestond
op 31 december 2014 uit P.J. Westerdijk (voorzitter), G.H.B.
Anderson (penningmeester), R. Reijndorp (secretaris), E.V.A.
Dekker (lid) en P.J. Moree (lid). Het ongesubsidieerde Streekmuseum zou niet kunnen functioneren zonder de inzet van de
vele vrijwilligers.

Aanwinsten: tekeningen, prenten, documenten, foto's en
postzegels
935 stuks werden opgenomen in de collectie, waaronder vier
originele tekeningen van de Boldootkalender 1926 door P. van
Vlijmen, diverse stukken uit het KZ Amersfoort, een serie
brieven over de problemen van de Vlaardingse ARP (Antirevolutionaire Partij), het receptiealbum van de bekende Vlaar-

Op 1 november 2014 werd de tentoonstelling 'Sinterklaas en Pieterbaas'
geopend (Foto Hans Bakker)
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Op 20 juni 2015 ging Museum Vlaardingen open voor het publiek. Na enkele openingsbijeenkomsten voor ongeveer 500
genodigden, kwamen op die dag bijna 2000 nieuwsgierige bezoekers een kijkje nemen in het nieuwe museum. Dit is een
jaarverslag van 2014. De opening in 2015 was natuurlijk alleen mogelijk door alle, voor het publiek grotendeels verborgen, activiteiten in 2014: activiteiten rondom de bouw van het
pand, het maken van een inrichtingsconcept met alle voorbereidingen die daarmee gepaard gaan. En activiteiten gericht
op het op poten zetten van een nieuwe organisatie, waarmee
Museum Vlaardingen met een gerust hart de toekomst tegemoet kan zien. Kortom, de kaders en de middelen die in 2015
tot de heropening van het museum hebben geleid, moesten in
2014 worden gerealiseerd.
In 2014 werden de nieuwbouwplannen van dromen omgezet
in werkelijkheid, hierover werd nauw overleg gevoerd met de
gemeente en betrokkenen. Het beleidsplan 2014-2017 'Een
goed begin is het halve werk' werd geformuleerd en getuigt
van grote ambitie en een professionele en toekomstbestendige
organisatie. Samen met de museumcommissie werd een inrichtingsconcept geschreven, met hulp van meer dan twintig
betrokkenen in en buiten het museum, die vijf hoofdverhaallijnen formuleerden voor het nieuwe museum. Met hulp van
bureau Stoopmanvos uit Rotterdam als vormgever, die uit vijf
bureaus als beste match verkozen is, werd het schetsontwerp
gemaakt voor de nieuwe inrichting. Naast de aanstelling van
Mark van Hattem als nieuwe directeur begin 2014, werd een
medewerker publiek en marketing geworven met oog op de
toekomst. Annemarie Pothaar startte al in het laatste kwartaal met kennismakingsrondes en werd
per 1 januari 2015 aangesteld.
Op 7 januari opende de VVV-balie en
-functie van Museum Vlaardingen haar
deuren aan de tijdelijke locatie aan de
Hoogstraat 113 en 115. Om het sterke
VVV-merk en de uitstraling te behouden heeft Stichting Museum Vlaardingen de VVV-formule rechtsreeks ingekocht als agentschap (franchise).

De decorateurs en restaurateurs Martin
Koene en Ewout Langenberg hebben de
vroedschapskdst van Museum Vlaardingen
teruggebracht naar haar oorspronkelijke
staat Op de foto Ewout Langenberg die het
bladgoud op de kroonlijst retoucheert
(Foto Ewout Langenberg)

Ook heeft het museum in 2014 een begin gemaakt met de
inschrijving en professionalisering in het kader van het landelijk Museumregister. Mede daarvoor en met het oog op het
nieuwe museum werden de depot- en collectiesituatie in kaart
gebracht. Ook heeft het museum de Code of Cultural Governance en Ethische Code voor de Musea onderschreven en
werd er een vrijwilligersbeleid en -organisatie opgezet.

Een overzicht van de expositie over de Hollandse Nieuwe in Museum
Vlaardingen, met rechts de gerestaureerde haringsjees in beeld
(Foto Mark van Hattem)

tauraties van onder andere de haringsjees, de vroedschapskast en verschillende schilderijen.
2014 was een bewogen jaar, samen met het team is op energieke en enthousiaste wijze handen en voeten gegeven aan
het nieuwe beleid en de nieuwe richting voor het museum.
Anno nu kunt u het resultaat al komen bewonderen in het
nieuwe museum. Meer informatie vindt u op www.museumvlaardingen.nl of volg ons op Facebook en Twitter.

De relaties met de erfgoed- en cultuurpartners in Vlaardingen
werden aangehaald met het oog op de werkzaamheden en de
heropening. Last hut not least werden er door de sponsorcommissie, directie en een flink aantal leden van de Raad van
Toezicht uit alle macht sponsors, fondsen en donateurs geworven om de totstandkoming van het nieuwe museum mogelijk
te maken.
Als klap op de vuurpijl en eerste concrete resultaat van de
samenwerking met de Stichting ZeiUogger Balder kon de restauratie van de Balder nog voor de kerst, dus juist voor het
verstrijken van het kalenderjaar, worden afgerond.
In de collectiebewegingen zijn 214 museale objecten verworven, 701 stuks geregistreerd en 8387 images gekoppeld, ook
waren er bijzondere schenkingen en werd er gewerkt aan res-
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De neiging van Vlaardingers om te protesteren tegen de
nadelige gevolgen van economische groei en tegen vermaak
dat leidt tot moreel verval, staat centraal in de twee artikelen
van het Historisch Jaarboel< Vlaardingen 2015, een uitgave van
de Historische Vereniging Vlaardingen.
Als het gemeentebestuur na de Tweede Wereldoorlog een
graantje mee wil pikken van de groeiende industriële productie
in het Rijnmondgebied, zijn er maar weinig Vlaardingers die
daartegen protesteren. Ook niet als het gemeentebestuur
de grenzen ruimharig openstelt voor nieuwe bedrijven en
bestaande bedrijven naar hartenlust kunnen uitbreiden. Maar
als de frisse Vlaardingse lucht zodanig vervuilt dat scholieren
met geïrriteerde ogen in de schoolbanken zitten, komen niet
alleen de jongeren in beweging. Harry Geerlings en Toby Witte
schrijven daarover in het artikel Onder de rook en stank van
de vooruitgang; opkomst van milieubesef en milieuactivisme in
Vlaardingen.
Aan het begin van de twintigste eeuw is het lange tijd
niet mogelijk om een bioscoop te exploiteren binnen de
gemeentegrenzen. Vele Vlaardingers vinden bioscoopbezoek
een uitingsvorm van lichtzinnig en onzedelijk vermaak. De
populariteit van de film wint het echter van de bekrompenheid.
In 1928 opent het Luxor Theater zijn deuren. Helaas moet
de bioscoop in 1973 die deuren weer sluiten. Perry Moree
legt uit hoe dat komt, in het artikel "Beneden aan de rang der
bioscopen". Uit de geschiedenis van het Vlaardingse Luxor
Theater, 1928-1973.
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Vlaardingen

