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TIJD-SCHRIFT

HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN

Aan de leden.
"Eben-Haëzer", heeft laatst ondergetekende gezucht, toen
na alleen al 50 uur typen dit Tijd-Schrift klaar was.
Noemden we het vorige nummer "dik", nummer 36 slaat alle
records!
Via de heer J.Anderson kwamen wij in het bezit van een
beschrijving van het timmermansIeven van de heer P.Borsboom bij het timmerbedrijf van de Gebr.Van Vliet aan de
Kortedijk. De heer Borsboom beschrijft vrij nauwkeurig
allerlei timmerwerken waarin dat bedrijf zich had
gespecialiseerd. Vooral de beschrijving van het boerentimmerwerk geeft
zijn verhaal volkskundige waarde.
Bovendien geeft hij aardige informatie over de Kortedijk,
over de boerderijen in Vlaardinger-Ambacht, alsmede over
de bebouwde kom daarvan. Om hiervan niets verloren te
laten gaan besloten we om zijn verhaal zo min mogelijk te
bekorten. Dat heeft dan wel gevolgen voor het volgende
Tijd-Schrift, want om budgettaire redenen zal dat maar
zeer beperkt van omvang kunnen worden. We hopen dat u
daar begrip voor heeft.
Verder bevat dit nummer zoals gebruikelijk in januari de
convocatie en de agenda voor de algemene ledenvergadering
en de daarbij behorende stukken, terwijl ook het
resterende winterprogramma is opgenomen. Vanwege de
omvang van dit nummer is afgezien van het plaatsen van
jaarverslagen van de commissies, terwijl ook het in een
krant aangekondigde artikel over de CIEV moet overstaan.
Met dank aan de heer Borsboom (en de familie Van Vliet)
wensen we dit Tijd-Schrift evenveel succes toe als het
vorige, waarvan de over-exemplaren op een enkel stuk na
zijn uitverkocht!
Veel leesplezier gewenst door de commissie Tijd-Schrift:
P.M.J.van den Berg-Man in 't Veld
E.C.van der Vlis-Dijkema
M.A.Struijs.

,

ATTENTIE! Bij dit nummer treft u de acceptgirokaart aan
voor de betaling van de contributie over 1987- De
contributie bedraagt voor dit jaar ƒ 28,- (maar méér mag
ook) en de penningmeester dankt u bijvoorbaat voor een
snelle betaling!
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VAN DE VOORZITTER
Proficiat!
Wanneer u dit leest,
zullen we naar verwachting
onze jubileimaktiviteiten
achter de rug hebben. Oprecht hoop ik
dat velen van de gelegenheid
gebruik gemaakt hebben om op
een of andere wijze
onze verenigingsverjaardag
mee te
vieren.
Ik elk geval wil ik u, leden van de
Historische
Vereniging
Vlaardingen,
van harte geluk wensen met de
bereikte
mijlpaal.
Wanneer
rendeel
hebben.
van onze

u dit leest,
zullen we naar verwachting
het meder redkties
op onze bijzondere
brief
ontvangen
We zullen dan enig inzicht
hebben in de toekomst
vereniging,
op weg naar de volgende 20 jaar.

Wilt u uit de eerste
hand meer weten over de uitslag
van
ons onderzoekje
? Op de aanstaande Algemene
Ledenvergadering zullen we zeker verslag uitbrengen.
Niet alleen
bent
u welkom op die vergadering,
uw wordt daar gewoon verwacht'. In dit Tijd-Schrift
leest u meer over deze
bijeenkomst.

Graag tot
K. W.van

ziens.
Netten.

Ill

CONVOCATIE
Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen
nodigt de leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, te houden op dinsdag 26 februari 1987 in
de zaal van de Bethelkerk, Burg.Ver..adesingel 26 te
Vlaardingen, aanvang 19.30 uur.
Agenda.
1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de Alg.Ledenvergadering dd.24 febr.1986.
4. Jaarverslag secretariaat.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
6. Financieel verslag I986 en begroting I987.
7. Be stuur sverkiezing -"
8. Mededelingen van het bestuur.
9. Rondvraag.
10.Sluiting.
-"- Bij het agendapunt be stuur sverkiezing:
Aftredend zijn: mevr.S.W.van der Velden-van Hees (herkiesbaar); en de heren C.J.Hart (herkiesbaar); D.C.H.Ross
(niet herkiesbaar). Het bestuur kan u helaas nog geen
voorstel doen t.a.v.de opvolging van de heer Ross. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter, de
heer K.W.van Netten, tel. 474 I3 16.
Na de pauze zal drs S.E.Pronk Czn uit Rijswijk een lezing

verzorgen over "hand- en huismerken". Dat zijn tekens die
vroeger op balen, kisten, tonnen handelswaar werden
aangebracht; ook treft men ze aan op 17e eeuwse portretten en grafzerken. Er is echter nog veel onduidelijkheid
over "het wezen" van de huismerken, zodat er nog veel
onderzoek naar verricht dient te worden.

Rectificatie op en mededeling over Tijd-Schrift nr 35Op bladzijde 23 van Tijd-Schrift nr 35, laatste alinea,
wordt gesproken over het vertrek van A.In 't Veld naar
'Ameide'. Sommigen van u hebben al begrepen dat dat
'America' moest zijn. Het stond echt in het handschrift,
maar na het middernachtelijk uur heb ik het blijkbaar
niet zo goed meer gezien!
Verder nog iets over de foto op bladzijde 50. Daarop
staan niet alleen de vader en de oudere broer van Hendrik
van Roon, maar ook hijzelf: op de knieën naast zijn
vader, met de armen op de schouders van twee vóór hem
zittende mannen.
Dan nog de mededeling dat vanwege het stuk over de
Maasstraat, een exemplaar van dat Tijd-Schrift werd
overhandigd aan de toen juist 105-jarige mevr.K.van
Witzenburg-Langendoen. Zij stelde dit op hoge prijs,
temeer daar zij op de dag van overhandiging niet zo fit
was, maar door het gesprek over de Maasstraat knapte zij
zienderogen weer op!
Zo zie je maar: ons Tijd-Schrift heeft zelfs een heilzame
werking op de gezondheid!
M.A.Struijs.
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N O T U L E N VAN DE A L G E M E N E L E D E N V E R G A D E R I N G ,
gehouden op maandag 24 februari 1986 in de zaal van de Bethelkerk,
Burg.Verkadesingel 26 te Vlaardingen.
De voorzitter, de heer K.W.van Netten heette ons allen welkom. Veel wat
passeerde is reeds verwoord in het gepublice°''de verslag van de
Vereniging en Commissies. Sommige zaken behoeven nog wat extra
aandacht, mede omdat ze doorlopen over de jaargrenzen heen, aldus de
voorzitter in zijn openingswoord. De vorig jaar aangekondigde instelling van de Commissie Industrieel Erfgoed Vlaardingen (CIEV)
bijvoorbeeld. De enthousiaste inzet van de leden van deze commissie is
veelbelovend.
Het zou van weinig inzicht getuigen wanneer we als HVV ons ten doel
stelden alles wat oud is in stand te houden om reden van het oud zijn
alleen. Van historisch belang is wel het vastleggen in woord en beeld
van wat historisch interessant is en wat beschouwd kan worden als tekenen van eertijds. We bestrijken dan niet alleen het terrein van de
CIEV, maar ook van de Commissie Restauratiepenning. Deze commissie
heeft veel aktiviteiten getoond t.a.v.het behoud van de kerktoren van
de R.K.Kerk Joannes de Doper aan de Hoogstraat. De locale pers heeft
daarover het nodige geschreven. Helaas is het nog niet zo dat het
voortbestaan van de toren veilig gesteld lijkt, maar het wel en wee
wordt nauwlettend gevolgd. Wij menen dat de toren van dusdanige waarde
is voor onze stad, dat het behoud ervan ons aller zorg verdient, aldus
de voorzitter.
Een tweede markant object waarvan het voortbestaan niet zeker is, is
het Weeshuis. De bouwplannen in de directe omgeving ervan krijgen
vastere vorm. Of daarin ook plaats is voor het door het Gemeentebestuur
als karakteristiek geclasseerde Weeshuis ? De HVV blijve waakzaam.
Het jaarboek heeft in het afgelopen jaar veel bestuurlijke aandacht
gevraagd. Niet alleen voor wat betreft de naar onze mening alleszins
geslaagde editie van 1985, maar ook en veel meer, de continuering van
deze voor Vlaardingen waardevolle publicatie. Halverwege het jaar
kregen we signalen dat de Gemeentelijke Archiefdienst niet langer in de

gelegenheid is haar uitgebreide mankracht te verlenen na 1985. Overleg
met de heer Poelstra en met de verantwoordelijke wethouder Maarleveld
en een toezegging van B £ W, hebben ons echter voldoende zekerheid
gegeven om als Historische Vereniging de verantwoordelijkheid geheel op
ons te nemen.
Een bijzonder woord van dank en waardering is hier op zijn plaats in de
richting van de heer Poelstra en zijn medewerkers. Dank zij de
inspanningen o.l.v.de stadsarchivaris mogen we hier stellen, dat het
jaarboek op een kwalitatief zeer hoog niveau is gekomen. We zijn thans
als bestuur voor de zware taak geplaatst om op dit peil door te gaan.
Een herhaald punt van aandacht in onze bestuursvergaderingen betreft de
druk die we ervaren van commerciële en niet-commerciële instanties.
Kennelijk zijn we als HVV een interessant kanaal waarlangs het richten
van de aandacht van door deze geïnitieerde activiteiten wenselijk is.
Voor ons is het hierbij de vraag of we als Vereniging een soort
doorgeefluik willen zijn voor bijv.het Streekmuseum, het GAV, uitgevers
e.a. Onlangs hebben we besloten dat de mate van dienstbetoon aan onze
leden in dit verband bepalend zal zijn voor te verlenen medewerking.
Eveneens een aandachtspunt van het bestuur is, dat we nader zullen
onderzoeken of het wenselijk is voor deelnemers, die geen lid zijn van
onze Vereniging een vergoeding te vragen in de vorm van entreegeld.
Primair willen we nagaan hoe groot het aantal bezoekers is, dat zonder
lid te zijn, op onze lezingen komt. Ook zullen we ons oriënteren op
mogelijkheden van een vaste vergaderplaats, welke voldoende ruimte
biedt en centraal is gelegen.
Alles bijelkaar was 1985 vermoedelijk geen jaar dat in de analen van
onze Vereniging als bijzonder zal worden opgetekend. Anderzijds, het
gaat goed met de HVV, zoals de voorzitter reeds in Tijd-Schrift nr 34
schreef. Uw speciale aandacht wordt voor dat woord van de voorzitter
gevraagd. De respons tot op heden is (nog ?) zeer beperkt en dat moet
als een veeg teken gezien worden. Het gaat nog goed met de HVV. Het
woord is thans aan u, aldus de voorzitter, opdat de Vereniging die zich
richt op het verleden ook een echte toekomst zal hebben.
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Hierbij verklaarde de voorzitter de vergadering geopend.
De vergadering werd bezocht door 40 leden, die althans de presentielijst hadden getekend. Wellicht waren er meer leden, die wat later
kwamen en de lijst niet tekenden?
De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering,
jaarverslag van de secretaresse werden zonder op- of
goedgekeurd.

alsmede het
aanmerkingen

Als volgend punt komt aan de orde het verslag van de kascommissie, die
gevormd werd door de heren K.Bouman en J.L.Verwey, alsmede benoeming
van een nieuwe kascommissie. De leden van de kascomissie delen mede de
fin.administratie in orde bevonden te hebben en de penningmeester werd
décharge verleend. Beide heren werden bereid gevonden voor het volgend
jaar opnieuw als zodanig te fungeren. Als reserve leden mochten we de
heren J.Teygeler en P.J.Westerdijk noteren.
Het financieel verslag 1985 en begroting 1986.
Allereerst dankte de penningmeester de leden voor de vlotte betaling
van de contributie, wat hem aanzienlijk werk heeft bespaard. Voorts
werd uitleg gegeven t.a.v.de balans. Naar aanleiding van de begroting
voor het jaar 1986, heeft het bestuur het plan opgevat met ingang van
1.1.1987 de contributie met f 2,- te verhogen tot f 28,- per jaar.
Hierover werd de mening van de aanwezige leden gevraagd, die met deze
verhoging instemden. De verslagen en de begroting werden goedgekeurd.
Bij het agendapunt bestuursverkiezing neemt vice-voorzitter J.de
Bloeme, de taak van de voorzitter over. Aftredend en herkiesbaar zijn
de heren K.W.van Netten en W.den Breems en mej. H.Leerdam. Tevens had
de heer F.W.Assenberg de wens te kennen gegeven zijn functie als
bestuurslid neer te leggen. Daar ook de plaats van mr J.v.d.Burg nog
niet opgevuld was, komen er 2 vacatures. Inmiddels had het bestuur
mevr.S.W.van der Velden-van Hees en de heer C.J.Hart voorgesteld en
desgevraagd waren beiden bereid zitting in het bestuur te nemen. Daar
er geen voorstellen voor tegencandidaten waren ingediend, werden zowel
de reeds zittende bestuursleden als de voorgestelden bij acclamatie
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her- en gekozen. De voorzitter nam daarna zijn functie weer over en
heette de nieuwe bestuursleden welkom. Daarna dankte hij de heer
Assenberg voor de jaren dat hij als bestuurslid actief is geweest. De
heer Assenberg blijft historisch betrokken bij de Vereniging, aldus de
voorzitter, maar verlegt alleen zijn activiteiten. Hij liet zijn
woorden vergezeld gaan van een boekenbon.
De heer Assenberg zei in zijn afscheidswoord dat zijn belangstelling
voor de Vereniging zeker niet is afgenomen, maar vindt dat hij op een
ander terrein meer historisch werk kan doen.
Omdat de mededelingen reeds verwerkt waren in de openingstoespraak,
werd overgegaan tot de rondvraag. Allereerst een verzoek om een nieuwe
wijkindeling voor de bezorging van Tijd-Schrift. Het komt voor, aldus
verzoeker, dat 2 bezorgers in dezelfde straat komen. Aandacht toegezegd. Voorts de vergader/zaalruimte. Enerzijds is men voor een vaste
zaalruimte, anderzijds willen de aanwezigen liever spreiding van zalen
en liefst dicht bij een bushalte.
Naar aanleiding van een opmerking over een lezingenavond werd gesteld
door het bestuur dat de lezingencommissie behoefte heeft aan versterking. Twee leden van de lezingencommissie hebben besloten zich uit deze
commissie terug te trekken, zodat een beroep gedaan wordt op de aanwezige leden zich voor deze commissie beschikbaar te stellen.
Tot slot wordt n.a.v.het 20-jarig bestaan van onze Vereniging in
januari 1987 suggesties gevraagd aan de leden. Verder niets meer aan de
orde zijnde sloot voorzitter de vergadering.

JAARVERSLAG

EM O V E R Z I C H T

ACTIVITEITEN.

Leden en bestuur
Het totaal aantal leden bedraagt per 1.1.1987: 673.
Er zijn dit jaar 90 nieuwe leden bijgekomen. Door overlijden verloren
wij, voor zover ons bekend, 6 leden, te weten mevr.C.v.d.Burg,
mevr.M.van Minnen-de Bruyn, en de heren mr J.Heusdens, oud-burgemeester, J.v.d.Schaft, W.de Willigen en A.Wijnhorst.

-

^

ir^

10 leden hebben om pén of andere reden hun lidmaatschap beëindigd.
De Alg.Ledenvergadering werd gehouden op maandag 24 febr. 1986 in de
zaal van de Bethelkerk, Burg.Verkadesingel 26 te Vlaardingen (Zie
verslag elders in dit nummer).
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
K.W.van Netten, voorzitter.
J.de Bloeme, vice-voorzitter.
mej.H.Leerdam, secretaresse.
D.C.H.Ross, penningmeester.
mevr.S.W.van der Velden-van Hees
mevr.E.C.van der VIis-Dijkema.
L. J.H.Bovée.
W.C.den Breems.
C.J.Hart.
Het bestuur heeft in 1986 7 maal vergaderd.
Enige malen is acte de presence gegeven t.w.: ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de Stichting Nationale Gedenkdagen; bij de
presentatie van de vernieuwde uitgave van het boekje "Een Hollands
stadsarchief, wegwijzer tot onderzoek, door Th.J.Poelstra; bij de
presentatie van het boek "De zeehelden Evertsen" door P.van der Leeden
in het Visserijmuseum; bij de opening van de expositie "Gezicht op
Vlaardingen", Vlaardingse kunst uit het Streekmuseum Jan Anderson in
het Zonnehuis t.g.v. het 4e lustrum van het Zonnehuis; bij de
heropening van het Stadsarchief.
In september j.l.werd door de HVV uitgegeven het boek "Vlaardingse
geslachten vanaf ca 1500-1750" door H.den Boer, die jarenlang tesamen
met zijn echtgenote veel genealogisch onderzoek heeft verricht. Voor
genealogen een boek waar heel wat in te vinden is.
In zaal Triangel vond op 21 oktober 1986, temidden van de leden, de
presentatie plaats van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1986. Voor
de eerste maal is het een productie van de HVV met medewerking van het
Stadsarchief. De voorzitter dankte de medewerkers voor hun bijdrage aan

het Historisch Jaarboek. Het zetwerk werd weer verzorgd door de heer
A.P.van Toledo te Schiedam en is gedrukt bij drukkerij Spin en van
Mantgem B.V.te Amsterdam, die ook de vorige uitgaven verzorgden. Het
boek telt 104 pagina's en is verlucht met een aantal foto's. Naast de
gebruikelijke verslagen en kronieken 1935/1985, welke wederom samengesteld waren door mevr.H.Van Papeveld-Hörst bevat het boek een drietal
artikelen te weten:
- "Zij zijn trouwe vaderlanders", de SDAP-afdeling Vlaardingen tussen
zuil- en strijdorganistaie 1918-1940, door Peter Braad.
- Vlaardingse visserskinderen omstreeks 1900, door Peter Hertog.
- De Vlaardingse brandweer. Ruim 400 jaar strijd tegen de rode haan,
door C.W.Verhulst.
De voorzitter overhandigde het eerste exemplaar aan de heer J.Huis,
geïnterviewde door Peter Hertog i.v.m. zijn artikel over de visserskinderen.
I

Commissies
De commissies van de HVV, gevormd uit leden en bestuursleden van de
HVV, zijn als steeds zeer actief bezig. In het afgelopen jaar zijn er
wel enige veranderingen in de samenstelling geweest. Voor de goede orde
volgen hieronder de namen van de diverse commissieleden.
Excursieconaissie:
F.W.Assenberg, M.de Baan, P.J .Westerdijk.
De commissie had voor ons twee excursies in petto, de voorjaarsexcursie
naar Maasland op 24 mei 1986 en de najaarsexcursie naar Maassluis,
eerst gepland eind augustus 1986, maar verschoven naar 8 november van
dat jaar.
CoBBissie Industrieel Erfgoed Vlaardingen (CIEV):
L.J.M.Bovée, C.J.Hart, mevr. J.de Ligt-Verboon, H.A.Struijs, Ir J.A.van
Toor, H.P.Zuydgeest en uit Rotterdam de heren S.Pama en J.van Dalen
(CIE Rijnmond). De heer W.den Breems is in de loop van dit jaar aan de
commissie toegevoegd. Door de leden wordt veel, maar niet altijd
dankbaar werk verzet, gezien sommige resultaten.
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Conaissie IntervieH:
Deze commissie is op een laag pitje komen te staan, wegens gebrek aan
leden Het is ondoenlijk om met dit werk één persoon, de heer W.den
Breems, op te zadelen. Wie helpt en wil zich als commissielid
aanmelden?
Comaissie Jaarboek:
Mevr.E.C.van der VIis-Dijkema,
Netten.

J.de

Bloeme, L.J.M.Bovée

en

K.W.van

Conaissie lezingen:
Hej.H.Leerdam, C.Blok, A.Ouwendijk.
De commissie lezingen heeft in de loop van dit jaar een nieuwe
samenstelling gekregen. Voor het overzicht van het programma zie elders
in dit nummer.
Coaaissie Restauratiepenning:
C.J.Hart, M.de Baan, A.van Bommel, L.Droppert, J.Groeneveld, A.Kalisvaart, J.de Ligt, J.Verhoeven, mej.A.Oostrum notuliste.
Door de inspanning van deze commissie is het behoud van de toren van de
R.K.Kerk St Joannes de Doper aan de Hoogstraat gewaarborgd. De
commissie blijft alert op het behoud/restauratie van panden etc.
In het begin van 1987 zal wederom een aantal restauratiepenningen
worden uitgereikt.
Conaissie Tijd-Schrift:
Mevr.E.C.van der Vlis-Dijkema, mevr.P.M.J.van den Berg- Man in 't Veld,
M.A.Struijs.
Er zijn weer als vanouds twee Tijd-Schriften verschenen, die er goed
verzorgd uitzagen en aantrekkelijke artikelen bevatten.
Vanaf deze plaats wil het bestuur alle medewerkers van de diverse
commissies, alsmede de bezorgers (waaraan we nog dringend behoefte
hebben) van Tijd-Schrift en Historisch jaarboek dan ook van harte
dankzeggen voor het vele werk, dat zij in het belang van de Vereniging
verrichtten.
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Bijeenkomsten.
Op maandag 20 januari 1986 werd in een zaal van Triangel een lezing met
een kleine show gehouden over "Vlaardingse Klederdracht", door mevr.A.
Moerman-v.d.Linden. Mevr.Moerman gaf haar lezing de titel "Nostalgie".
Zij behandelde voornamelijk de vrouwen-klederdracht in vroeger tijden,
daar sinds 1950 geen Vlaardingse dracht meer gedragen wordt. Mevr.Moerman toonde daarnaast enige poppen in Vlaardingse dracht, door haarzelf
vervaardigd.
Maandag 24 februari 1986. Algemene Ledenvergadering in de zaal van de
Bethelkerk. Na de ledenvergadering (zie notulen) hield de heer
E.T.J.Eikema een inleiding over het bestuderen van bedrijfsgeschiedenis. De heer Eikema vertelde ons hoe en op welke manier men onderzoek
kan verrichten naar bedrijfsgeschiedenis en in welke vorm men de
gegevens van het onderzoek als een verhaal kan weergeven. Dit
n.a.v.zijn artikel over de geschiedenis van de 'Bloemfabriek' of
Pelmolen in het Historisch Jaarboek 1985.
Dinsdag 25 maart 1986 hadden we als gast de heer G.Stam, oud-medewerker
van de Archeologische Dienst van Rotterdam die een lezing met dia's
verzorgde over "Gebruiksaardewerk door de eeuwen heen", waarbij vooral
borden, drinkbekers, olielampjes etc.aan bod kwamen. De Archeologische
Werkgroep Helinium verleende hierbij haar medewerking, door het houden
van een kleine expositie van recent in Vlaardingen opgegraven voorwerpen. De avond vond plaats in een zaal van de Pniëlkerk.
Het lezingenseizoen 1985/1986 werd afgesloten op dinsdag 22 april 1986,
met enkele films over oud-Vlaardingen. Het Visserijmuseum stelde enkele
visserijfilms beschikbaar, o.a.over de beug- en drijfnetvisserij, zoals
die plaats vonden in 1923, een film over het zeilende Hospitaal-Kerkschip "De Hoop". Verder waren films te zien van Vlaardingen
rond en na de 2e Wereldoorlog, Vlaardingse klederdracht, Vlaardingse
muziekvereniging, vlaggetjesdag etc.
Donderdag 25 september 1986 begon het nieuwe seizoen 1986/1987. De heer
Jac.Moerman hield in het dienstencentrum "Drieën-Huysen" een lezing met
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dia's over het onderwerp "Het vervoer over vaarten en vlieten". Aan de
hand van de dia's maakten we een tocht langs oude vaarwegen in- en om
Midden-Delfland. Vaarwegen waren destijds, tot omstreeks 1920, de
gebruikelijke routes voor vervoer, waarbij het paard voor de maximale
trekkracht zorgde.
Dinsdag 26 oktober 1986. Na de presentatie van het jaarboek volgde een
lezing verzorgd door de heren Th.J.Poelstra en J.Anderson. Het eerste
deel van de lezing "het vroegere binnenhuis" werd verzorgd door de heer
Poelstra aan de hand van boedelbeschrijvingen en handelde over de
gebruiksvoorwerpen van het vroegere binnenhuis, woon- en leefcultuur.
Hiervan is weinig bekend omdat de gegevens vooral vastliggen in
bewerkelijke notariële acten. Het tweede deel werd verzorgd door de
heer Anderson aan de hand van acten rond 1700 en 1800. Ter illustratie
had de heer Anderson uit zijn museum mooie voorwerpen meegenomen.
Tevens haakte hij in op de lopende tentoonstelling in museum Boymansvan Beuningen: de erfenis van een molenaarsweduwe.
Dinsdag 25 november 1986. Lezing met dia's door de heer C.W.Verhulst,
oud-vrijwillig waarnemend commandant van de Vlaardingse brandweer, die
zijn loopbaan in 1942 bij het Vlaardingse corps begon als "pijphouder".
Naar aanleiding van zijn recent artikel in het jaarboek 1986 kon een
aantal feiten en gebeurtenissen en vooral illustratie materiaal uit de
vergetelheid worden gehaald.
De avond werd gehouden in een zaal van "De Valkenhof".
Over het algemeen genomen waren de avonden boeiend en interessant en
werden zij gemiddeld door 40-80 leden bezocht, enkele uitzonderingen
daargelaten, met name de avond over Vlaardingen met de films,
beschikbaar gesteld door het Visserijmuseum, waarbij de grootste zaal
van Vlaardingen nog te klein bleek.
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RESTEREND

WINTERPROGRAMMA.

Donderdag 26 februari 1987. Algemene Ledenvergadering
Zaal Bethelkerk. AanTang 19-30 uur.
Na de pauze zal drs S.E.Pronk Czn uit Rijswijk een lezing
verzorgen over "hand- en huismerken".
Voor belangstellenden toegankelijk vanaf 20.15 uur.
Dinsdag 24 maart 198?:
"Molens en gemalen in Midden-Delfland".
Lezing met dia's door de heer F.W.van Ooststroom.
Zaal: Dienstencentrum "Drieën-Huysen", Wm.de Zwijgerlaan
470. Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 28 april I987.
"Gezondheidszorg in vroeger tijden".
Lezing door de heer H.A.Imhoff, vroeger huisarts in
Vlaardingen.
Zaal: Harmonie, Schiedamseweg 51a. Aanvang 20.00 uur.
Excursie mei 198?.
Het ligt in de bedoeling GOUDA te bezoeken en wel per
tourincar (met vóórinschrijving i.v.m.de haalbaarheid).
Gouda heeft veel stedeschoon in de St.Janskerk, het
Stadhuis, het Stedelijk Museum in het Catharinagasthuis
enz.
Nadere bijzonderheden zullen zo spoedig mogelijk volgen.
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NIEUWE BOEKEN
P.van der Leeden
De zeehelden Evertsen.
Roman over de helden Evertsen. Een geslacht dat veel zeehelden voortbracht. Voor Vlaardingers "'S deze roman van
belang, omdat de geschiedenis van de in Vlaardingen gebouwde 'rode galei' erin wordt behandeld.
De Boer, Middelburg, ƒ 24,50.
De Groote Visserij.
Een boekje vol afbeeldingen van de visserij. Herdruk naar
het originele exemplaar in bezit van het Stadsarchief.
Brouvelle, Vlaardingen. ƒ 17,50.
Albert Brouwer en Ingena Vellekoop
Vlaardingen in patriottentijd.
Door dit boekje wordt een onbekend
geschiedenis boven tafel gehaald.
Brouvelle, Vlaardingen. ƒ 9,90.

stuk

Vlaardingse

C.M.van den Berg-Akkerman
Als ik een viool was.
Gedichtenbundel van deze bekende Vlaardingse schrijfster.
Eigen uitgave, f 14,90.
Th.J.Poelstra
Een Hollands stadsarchief, wegwijzer tot onderzoek.
Uitstekende hulp bij archiefonderzoek. Gewijzigde herdruk
van uitgave uit 1975Gemeentelijke Archiefdienst Rotterdam, ƒ 24,95.
H.den Boer
Vlaardingse geslachten vanaf ca 1500 tot 1750.
Behandeld worden de genealogiën van 12 vooraanstaande
Vlaardingse families: Both, Brobbel, Dweyl, Guldewagen/
Wagenaar, Hoogendam, Ketelaar, Cleywerff, Morre, Olden-
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rogge, Speck, Vogelaar/Bisdommer en Witteboll.
Historische Vereniging Vlaardingen. f 17,50.
Verder verschenen bij onze buren:
Albert Brouwer en Ingena Vellekoop
Maassluis in oorlog en beroerte (I78O-I789) •
De strijd tussen de prinsgezinden en de patriotten.
Brouvelle, Vlaardingen. f 17,50.
H.van der Sloot
Een slok water, een bete broods.
De geschiedenis van de Schiedamse Waterleiding.
Luterboek, Schiedam, ƒ 19,95«
C.Suttorp
Het Weeshuis van Jan en Kaat.
De geschiedenis van een Schiedamse weesjongen in de jaren
1911 tot 1928, die opgenomen was in het Weeshuis der Hervormden te Schiedam.
Fonds Historische publikaties, Schiedam, ƒ 17,95Als deel I8 in de reeks "Hollandse Studiën" van de
Historische Vereniging Holland verscheen:
D.J.Noordam
Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de l8e en het begin van de 19e eeuw.
Een boek dat van belang is zowel voor geïnteresseerden in
de lokale geschiedenis als voor historici wier belangstelling meer uitgaat naar algemene ontwikkelingen, omdat
hier belangrijke historische vraagstukken geanalyseerd
worden aan de hand van een representatieve plattelandssamenleving.
Voor leden van "Holland" ƒ 25,-. Niet-leden ƒ 42,-.
•JHJ-K-

