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Krijttekening van de ophaalbrug aan de Hoflaan in 1921 vervaardigd
door F.C. Weiland, die destijds door de Nieuwe Vlaardingse Courant als
premieplaat werd uitgegeven (zie het artikel van Matthijs A. Struijs).
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REDACTIONEEL

E

en vernieuwd Tijd-Schnft Met ingang van dit nummer is er veel
veranderd Nieuw is de uitvoering, de redactie, de frequentie, de
drukker, de bezorging, terug van weggeweest is het logo bovenaan
elke pagina De wens van het bestuur om het blad vaker te laten
veischijnen en de wens van Frans Assenberg om na 10 jaar zijn
werkzaamheden als eindredacteur aan een ander over te dragen, zijn de
directe aanleidingen voor de veranderingen geweest De overstap naar
een andere drukker, BML in Schiedam, heeft tot gevolg dat Tijd-Schnft
nog meer dan voorheen geproduceerd wordt met behulp van de
computer Het gevolg hiervan is weer dat het blad sneller en met een
betere kwaliteit van de persen rolt Verzending per post garandeert dat het
enkele dagen later al bij u in de bus valt
Behalve van Fians Assenberg heeft de Commissie Tijd-Schnft, die nu
dus "redactie" heet, afscheid genomen van Cees Bracco Gartner en van
Piet Wapenaar Dit drietal, maar Frans toch wei het meest, wordt heel
hartelijk bedankt voor al het werk dat zij in Tijd-Schnft hebben gestoken
Gelukkig hebben de achterblijvers. Harm Jan Luth, Aad Maarleveld en
uw nieuwbakken eindredacteur, versterking gekregen van een tweetal
"nieuwelingen" Cees van den Boogert en Willem van Bueren
Dit eerste nummei van het jaar bevat de traditionele jaarstukken de
convocatie vooi de Algemene Ledenvergadering op 29 maart, de notulen
van de ALV van 1991 en het Jaarverslag van 1991 De overzichten van
de financiële stand van zake van de vereniging heeft u, tezamen met de
bekende acceptgirokaait, al ontvangen (denkt u er aan tijdig te betalen,
andei loopt u het volgende nummei van Tijd-Schiift al weer mis') Naast
de vertiouwde lubneken als het lezingenprogramma en informatie over
de excuisie tieft u in dit nummer een lezenswaardig artikel aan van
Matthijs Stiuijs over de ophaalbrug die vroegei over de Beerhaven lag Ik
wens u veel lees- en ki|kpleziei
El IC van Rongen, eindiedacteui
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VAN DE VOORZITTER

H

et is met enige trots dat ik dit stukje schrijf De reden^ Aan de
reeks van hoogtepunten in het bestaan van de vereniging van de
afgelopen jaren wordt er hier weer een toegevoegd het vernieuwde Tijd-Schnft Met ingang van dit jaar zult u het verenigingsblad,
in een nieuwe opmaak en onder een nieuwe redactie, niet slechts twee,
maar vier keer per jaar ontvangen
Al enige tijd leefde bij het bestuur de gedachte Tijd Schrift te vernieuwen en met een grotere frequentie te laten verschijnen Vooral dit
laatste had een hoge prioriteit, omdat wij als bestuur het van groot belang
achten om onze leden regelmatiger van het reilen en zeilen van de
vereniging op de hoogte te houden
Een verandering is ook dat Tijd-Schnft u in het vervolg per post zal
worden toegezonden Dit geeft een vermindering in plaats van een
toename van de belasting van onze vrijwillige bezorgers (van wiens
diensten wij overigens graag gebruik blijven maken bij de bezoiging van
het Historisch Jaarboek) Daarnaast zijn nu ook onze leden buiten
Vlaardingen verzekerd van een tijdige toezending van Tijd-Schrift Het is
een genoegen hierbij te vermelden dat ondanks deze vernieuwing en
uitbreiding de contributie voor 1994 gehandhaafd kan blijven op ƒ ^2,50'
Dit is mede mogelijk door het opnemen van een aantal advertenties
WIJ hopen dat deze toename van de voorzieningen voor de leden ook
weer nieuwe leden aan zal trekken

Een woord van dank gaat uit naar de werkgroep die dit nieuwe TijdSchritt heeft voorbereid de bestuursleden Hans Mathijssen Wolter van
de Wetering en Ene van Rongen, die tevens de eindredaktie van TijdSchritt van Frans Assenberg heeft overgenomen Na vele jaien van
eindiedacteurschap wilde Frans graag zijn eneigie in andeie zaken
steken Vanaf deze plaats wil ik namens het bestuui hem heel haitelijk
danken voor het zeer vele werk dat hij de afgelopen jaren aan Tijd-Schiitt
heeft besteed en wil ik de nieuwe ledactie \eei succes toewensen bi) hun
weikzaamheden
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Welnu, het eerste nummer van het nieuwe Tijd-Schrift heeft u nu in
handen en ik wens u er zeer veel genoegen mee. Deze aflevering bevat
onder andere de convocatie voor de Algemene Ledenvergadering. Ik
hoop dat u in groten getale op deze vergadering aanwezig zult zijn. Het is
de jaarlijkse gelegenheid om commentaar (positief en negatief) te leveren
op de aktiviteiten van het bestuur en om voorstellen te doen voor
verbeteringen in het functioneren van de vereniging. Een belangrijk punt
op de agenda is de bestuursverkiezing: hier nemen wij afscheid van Elske
van der Vlis die het bestuur na 12 dienstjaren gaat verlaten. Ook haar
danken wij voor het vele werk dat zij voor de HVV heeft verricht.
Met hartelijke groet.
Wout den Breems.

BESTUURSMEDEDELING

O

p haar vergadering van 13 januari 1994 heeft het bestuur besloten
dat met ingang van 1 januari 1994 er een jongerenlidmaatschap
wordt ingesteld. Dit lidmaatschap, tegen het gereduceerde tarief
van ƒ 25, is bedoeld voor jongeren tot en met 25 jaar. Bij het aangaan van
dit lidmaatschap hebben zij dezelfde rechten als gewone leden.
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Vlaanlingen: Showroom, Kethelweg 24
telefoon (010)434 07 22
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CONVOCATIE VOOR DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING 1994

H

et bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen nodigt de
leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering te
houden op dinsdag 29 maart 1994 in het Wijkcentrum Holy aan de
Aristide Briandring (achterzijde van de parkeergarage van De Loper). De
bijeenkomst vangt aan om 19.30 uur.

AGENDA
1 Opening door de Voorzitter
2 Ingekomen stukken
3 Notulen Algemene Ledenvergadering van 23 maart 1993
(zie pagina 6 van dit Tijd-Schrift)
4 Jaarverslag secretariaat (zie pagina 9 van dit Tijd-Schrift)
5 Financieel verslag 1993 en begroting 1994 (al eerder toegezonden)
6 Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie
7 Bestuursverkiezing (zie hieronder)
8 Mededelingen van het bestuur
9 Rondvraag
10 Sluiting
Bij agendapunt 7: Bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn de bestuursleden de heren J.A.C. Mathijssen,
A. Ouwendijk en W. van de Wetering. Zij hebben zich herkiesbaar
gesteld. Tevens reglementair aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw
E.C. van der Vlis-Dijkema. Het bestuur heeft besloten deze vacature dit
jaar niet op te vullen.
Na de pauze, omstreeks 20.30 uur, houdt de heer F.W. van Ooststroom de
dialezing "Het rijke verleden van Holy" (zie pagina 27 van dit TijdSchrift).
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N O T U L E N VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE HISTORISCHE VERENIGING
VLAARDINGEN GEHOUDEN OP 23 MAART 1993

D

e voorzitter, de heer W C den Breems, opende de 26e Algemene
Ledenvergadering, die door zo'n 45 leden werd bezocht Hij
merkte op dat een goed verenigings-jubiieumjaar achter ons ligt
Hoewel al een aantal malen aandacht werd besteed aan de jubileumaktiviteiten, wilde hij nog eenmaal terugkijken naar dit belangwekkende
jaar
"Met veel inspanning hebben leden, al dan niet in bestuur of commissies, laten zien wat de Historische Vereniging Vlaardingen waard is en
waar zij staat Juist in dit jubileumjaar zijn op velerlei gebieden contacten
gelegd, in het bijzonder wil ik hier vermelden de contacten met de
gemeente Vlaardingen Onze vereniging heeft naar mijn mening veel
goodwill gekweekt", aldus de voorzitter
BIJ deze terugblik wilde hij ook de belangrijke rol van de sponsors niet
vergelen, want een feest vieren zonder geld is niet mogelijk
HIJ constateerde dat de HVV inmiddels een sterke vereniging is
geworden, die in de Vlaardingse samenleving een waardige plaats
inneemt Echter, uitbreiding wordt noodzakelijk geacht "De vereniging
dient zich daartoe mede te gaan richten op de naoorlogse generatie In
Vlaardingen is er in de jaren '50 en '60 veel veranderd Vandaar mijn
opioep aan de amateur-geschiedschrijver om deze periode te registreren
Het een en ander wil echtei niet zeggen dat het verre verleden geen
aandacht meer zou krijgen"
De vooizitter noemde tevens de plannen om jaarlijks een kennismakingsbijeenkomst te beleggen vooi nieuwe leden Verder zijn er
plannen om met collega-verenigingen in en buiten Vlaardingen de
contacten te vei sterken
Tot slot spiak hij de hoop uit om in de naaste toekomst een eigen
behuizing vooi de veieniging te vinden, "En u mei kt het", zo meikte hij
hieibij op, "de vereniging denkt aan haar toekomst en zi| wil groeien,
met uw wanne belanszstellina zal dat zeker lukken"
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Notulen ALV 199^
Als ingekomen stukken waren er berichten van verhindering van de
heren J van Hees, J A C Mathijssen, W van de Weteiing en P J
Westerdijk.
De vergadering hechtte haar goedkeuring aan de notulen van de
Algemene Ledenvergadering van 25 februari 1992 en aan het jaarverslag
van het secretariaat
BIJ het punt "Financieel verslag 1992 en begroting 1991" sprak de heei
A Wapenaar zijn waardering uit voor het beleid van de penningmeester,
de heer J J Westerdijk Hij sprak in dit verband van een zelfs in een
jubileumjaar voorzichtig en zuinig gevoerd beleid Zijn wooiden werden
door een applaus van de overige leden ondersteund
In een toelichting op de financiële stukken noemde de penningmeestei
de grote inzet van de heei A Ouwendijk bij het aantiekken van sponsors
Vervolgens werd goedkeuring gehecht aan het financieel verslag ovei
1992 en de begroting voor 199^
De leden van de Kascommissie, de heren A Hofman en A Wapenaar,
hadden de kas gecontroleerd en in oide bevonden Hierna weid de
p e n n i n g m e e s t e r d e c h a r g e v e i l e e n d Als nieuwe leden van de
Kascommissie werden benoemd de heren A C Bouman en A Hofman
Mevrouw J K Bot werd benoemd tot plaatsvervangend lid
De reglementall aftredende bestuuisleden de heren W C den Bieems,
C J Hart en J J Westerdijk, werden herkozen
Op verzoek van de heet A Wapenaar zal het bestuui zich buigen ovei
een zodanig rooster van attieden. dat een situatie waai in het gehele
dagelijks bestuui leglementaii attiedend is in hetzeltde jaai zal woiden
voorkomen
BIJ de mededelingen van het bestuui kwam de vooi/ittei teiug op de
diingende behoefte dan een eigen onderkomen vooi de veieniging
Hieibij wordt niet in de eerste plaats gedacht aan een lokatie vooi
lezingen maar wel aan een ruimte die kan fungeren als contactpunt
bibliotheek en vcisadeiiuimte
Tijd Schrift nr 51 februari 1994
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Notulen ALV 1993
Betreffende de informatieborden vermeldde hij dat in de komende zomer
het jubileumproject "25 jaar Historische Vereniging Vlaardingen"
officieel wordt afgerond met de aanbieding aan de gemeente van twee
grote panelen over de bouwfasen van het Stadhuis en de Grote Kerk en
twee informatieborden over de Markt en de Oude Haven.
Tijdens de rondvraag bracht de heer CA. van Bueren de uitnodiging over
om een bezoek te brengen aan de Grote Kerk van Schiedam. De Excursiecommissie wordt hierover geïnformeerd.
De heer A. Hofman sprak zijn ongenoegen uit over de verschillen in
koffieprijzen voor bewoners en niet-bewoners van De Wetering tijdens
een aldaar gehouden lezing. De klacht wordt doorgegeven aan de
Lezingencomissie.
Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de bijeenkomst om
20.00 uur.
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Schiedamseweg 26 Vlaardingen
Telefoon (010)434 38 44
Telefax (010)435 93 34

Ie VLAARDINGSE
HYPOTHEEKCENTRUM BV
SCHIEDAMSEWEG 26
POSTBUS 188
3130 AD VLAARDINGEN
Tel. 010-4358662
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JAARVERSLAG EN OVERZICHT ACTIVITEITEN

H

et totaal aantal leden bedroeg bij het opstellen van dit verslag
1135. Gedurende het verslagjaar konden wij 50 nieuwe leden aan
ons bestand toevoegen. Om diverse redenen lieten 35 leden ons
weten dat zij hun lidmaatschap per 1 januari 1994 beëindigd willen zien.

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 23 maart 1993 in een
zaal van de Bethelkerk. Het verslag van deze bijeenkomst in te vinden op
pagina 6 van dit nummer van Tijd-Schrift.
Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering de volgende
samenstelling:
W.C. den Breems
voorzitter
W. van de Wetering
vice-voorzitter
C.J. Hart
secretaris
J.J. Westerdijk
penningmeester
J. van Hees
J.A.C. Mathijssen
A. Ouwendijk
E. van Rongen
mevr. E.C. van der Vlis-Dijkema
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar zes maal.

Aktiviteiten
In het jaar 1993 was de Historische Vereniging Vlaardingen onder meer
aanwezig bij de viering van 125 jaar Harmonie, het "slaan der eerste
paal" voor de uitbreiding van het Stadsarchief, de onthulling van het
beeld "Hommage aan de zeilvaart", de uitreiking van het waarderingsteken d'Akerboom '93, de opening van de exposities "Bakkers in Vlaardingen" en "De Watersnoodramp februari 1953" in het Streekmuseum
Jan Anderson en bij de Dag van de Architectuur.
Tijd-Schrift nr. 51, februari 1994
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Jaarverslag

Op 2 juli werd onder grote belangstelling in de Burgerzaal van het
Stadhuis en in aanwezigheid van burgemeester L.W. Stam, waarnemend
ANWB-directeur ir. Barkhof en vele belangstellenden het jubileumproject "25 jaar Historische Vereniging Vlaardingen" afgerond.
Waren er op Open Monumentendag 1992 al bijna 50 informatiebordjes
t.b.v. evenzovele historisch interessante gebouwen uitgereikt, op deze
bijeenkomst werden de twee grote panelen (formaat plm. 80 x 100 cm)
over de bouwfasen van het Stadhuis en van de Grote Kerk, en de twee
informatiepanelen (100 x 120 cm) over de Markt en de Oude Haven aan
de gemeente overgedragen. Na de inleidende toespraken werden de
panelen ter plaatse onthuld, waarna op informele wijze de gehele
jubileum-viering werd afgesloten.
Zaterdag 11 september was ook Vlaardingen voor de vierde keer in de
ban van Open Monumentendag. Binnen een veelheid van aktiviteiten op
en rond de Markt, dit keer, met rondleidingen onder leiding van het
ServiceTeam VVV Vlaardingen en een optreden van enkele Limburgse
schutterijen, had ook de Historische Vereniging Vlaardingen haar eigen
stand: ditmaal in de historische hal van het Stadhuis, waar de zojuist
gereedgekomen videoband over Vlaardingen werd gedraaid. Een andere
aktiviteit van onze vereniging op die dag was de vertoning van oude
Vlaardingse films, waarvoor gastvrij onderdak was verkregen in zaal De
Lijndraaijer.

Historisch Jaarboek
De presentatie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1993 (17e
jaargang) vond plaats op 16 november in het Theatercafé Stadsgehoorzaal Harmonie. De coördinator van de uitgave, de heer J. van Hees, reikte
het eerste exemplaar uit aan de heer H. van der Lee, auteur van het
omslagartikel, dat handelt over de geschiedenis van het Volksgebouw.
Andere artikelen zijn het eerste deel van een verhandeling over de
stadsrechten van Vlaardingen door de heer P.J. Westerdijk, en een
vervolg op het artikel over slagers (verschenen in Jaarboek 1990) van de
hand van de heer J. van Hees. Thans besteedt hij aandacht aan de
slasersaezellen.
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Jaarverslag
De kronieken van 1942 en 1992, samengesteld door de heer M.A. Struijs
('42) en mevrouw M.A. van Papenveld-Hörst ('92) geven samen met
vele foto's een beschrijving van Vlaardingen in deze jaren.
Voorts bevat de uitgave jaarverslagen van de Archeologische Werkgemeenschap Helinium, de Historische Vereniging Vlaardingen, het
Stadsarchief Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het
Visserijmuseum.

Bijeenkomsten
Op 28 januari werd de serie lezingen geopend in De Valkenhof, waar drs
P.J. Moree, historicus, zijn 50-koppig gehoor verhaalde over vele facetten
uit het leven van "Vlaardingers bij de V.O.C.".
Een facet uit het recentere Vlaardingse verleden was te beluisteren op 25
februari, toen de heer F.W. Assenberg de historie en vooral ook de
teloorgang van de Broekpolder uit de doeken deed. Voor het eerst waren
we te gast in het nieuwe wijkcentrum Holy, en de plm. 150 aanwezigen
haalden vele herinneringen op.
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 23 maart in een zaal van
de Bethelkerk. Zo'n 40 leden keken terug op een bijzonder geslaagd
jubileumjaar. Na de pauze was het gezelschap aangegroeid tot plm. 55
aanwezigen, die luisterden naar de voordracht van jonkheer C.O.A.
Schimmelpennick van der Oije, stadsarchivaris van Rotterdam, die vertelde over de vele mogelijkheden van "Geschiedbeoefening als hobby".
Een tweede avond over een na-oorlogs onderwerp trok ook bijzonder
veel belangstelling:_ zo'n 300 toehoorders hadden in zaal Triangel een
plaatsje weten te bemachtigen (en een vijtigtal moest helaas wegens
plaatsgebrek huiswaarts keren) toen daar op 20 april een avond over "Het
oude en nieuwe stadshart" werd gehouden. Voor de pauze vertoonde de
heer W.C. den Breems, onze voorzitter, een groot aantal dia's (technisch
verzorgd door de Lezingencommissie op een drietal grote schermen) en
na de pauze werden nog enkele meer en minder bekende films over
Vlaardingen vertoond.
Tijd-Schntt nr 51, februari 1994
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Jaarverslag
De mei-avond (25 mei) stond in het teken van de zomer-excursie van de
vereniging. De heer J.A.C. Mathijssen, bestuurslid en stadsarchivaris,
maar in dit geval vooral oud-bestuurslid van de Vereniging Oud Utrecht,
vertelde een dertigtal leden in de pastorie van de Joannes de Dooperkerk
wat hen in september te wachten stond.
Na de zomer werd - gezien de bijzonder grote belangstelling op 20
april - de avond over "Het oude en nieuwe stadshart" in Triangel herhaald op 1 september. Gezien de wat tegenvallende publiciteit voor die
avond mochten wij helaas niet veel meer dan z o ' n 55 personen
verwelkomen, die overigens wel weer genoten van de vele bekende
plekjes, die helaas vaak verleden tijd geworden zijn.
De eerste echte lezing na de zomer was op 21 september, toen we te gast
waren in de grote zaal van Vaartland. Hier vertelde de heer P.J.
Westerdijk. oud-voorzitter van onze vereniging, over het ontstaan en de
ontwikkeling van de Vlaardingse stadsrechten in de 11e tot en met de 15e
eeuw, en legde hij verbanden met de stadsrechten en privileges in andere
steden. Behalve zo'n zestigtal aanwezigen in de zaal, keken via het
interne televisienet nog vele bewoners in het huis mee! Na de pauze
werden - op veler verzoek - nogmaals de dia's van "Het oude en nieuwe
stadshart" vertoond.
Een geheel nieuwe vorm in de lezingen-avonden werd beproefd op 19
oktober, toen de Grote Kerk op de Markt in het centrum van de
belangstelling stond. Deze avond luidde een tweetal bijeenkomsten in die
m.m.v. de A r c h e o l o g i s c h e W e r k g e m e e n s c h a p Helinium werden
georganiseerd en die een aantal bijzondere aspecten van dit grootste
Vlaardingse monument belichtten. Op deze avond werden de 75
aanwezigen verdeeld over twee groepen. De heren J. van Dorp en C.
Maarleveld vertelden aan de hand van dia's gevolgd door een rondleiding
door de kerk over "De geschiedenis van de Grote Kerk in kleine
voorwerpen"" (waarbij ook enkele 12e-eeuwse kerkelijke voorwerpen
werden getoond), terwijl de heer P. Heinsbroek met de tweede groep een
rondgang maakte langs de vele grafzerken. Ook de sarcofaag van Tidbald
stond daarbij in de belangstelling: hij was speciaal voor deze gelegenheid
van de zolder van het Stadhuis naar de kerk verplaatst. Na de pauze
12
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Jaarverslag
wisselden de twee groepen van inleiders. Begin maart 1994 wordt deze
cyclus in de Grote Kerk vervolgd.
De laatste bijeenkomst in 1993 werd gehouden op 23 november, toen
de heer P. van de Prieëlle vertelde over "200 jaar van huis tot huis - de
geschiedenis van Van Gend en Loos", bij welk bedrijf hij 48 jaar in
dienst is geweest. Zestig aanwezigen genoten van zijn voordracht, welke
gehouden werd in de (eigenlijk te kleine) bijzaal van De Valkenhof, waar
op dat moment de grote zaal een -onverwachte- grote opknapbeurt kreeg.

Excursie
Op een koude en regenachtige zaterdag de 25e september bezochten we
met 53 leden en belangstellenden per bus de Domstad, Utrecht. In
samenwerking met de jubilerende (70 jaar) Vereniging Oud Utrecht
aldaar was een programma verzorgd waarbij we, begeleid door twee
leden van onze zustervereniging, kennis maakten met een aantal
bezienswaardigheden uit de rijke historie van de stad. Na gebruik van een
kopje koffie kregen we, verdeeld in 3 groepen, een uitstekende
rondleiding door de Domkerk. Onder leiding van een aantal enthousiaste
gidsen konden we het nodige zien van en horen over deze mooie kerk.
Na afloop hiervan wandelden we door de binnenstad naar ons lunchadres
"Het Draekje" waar we ons konden opwarmen.
's Middags bezochten we het Centraal Museum, waar een deel van de
groep werd rondgeleid langs de nieuwe presentatie over de geschiedenis
van de stad Utrecht. Anderen verkenden het museum op eigen
gelegenheid.
Helaas te vroeg moesten we bijtijds (om 15.00 uur al weer) vertrekken
om op tijd in Vlaardingen aan te komen. Bij een volgende excursie hopen
we het programma wat meer te spreiden. Ondanks het slechte weer en
enkele organisatorische probleempjes zien we terug op een geslaagde
dag.
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Commissies
De commissies van de Historische Vereniging Vlaardingen - samengesteld uit leden en bestuursleden - kenmerkten zich door een veelheid
van aktiviteiten.
Excursiecommissie: M. de Baan, P.J. Westerdijk en W. van de Wetering.
Zie hierboven voor het verslag van de commissie.
Commissie Historische Publikaties: mevrouw J.K. Bot, C.M.L.P. Bracco
Gartner, C.J. Hart, J. van Hees (coördinator) en mevrouw E.C. van der
Vlis-Dijkema.
Het redigeren van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1993 was de
hoofdtaak van de commissie.
Onder deze commissie ressorteert de Werkgroep Tijd-Schrift: F.W.
Assenberg (coördinator/eindredacteur), C.L.M.P. Bracco Gartner, H.J.
Luth, A. Maarleveld, E. van Rongen en P. Wapenaar.
Commissie Industrieel Erfgoed Vlaardingen (C.I.E.V.): W.C. den
Breems, mevrouw J.P. de Ligt-Verboon, A.A. Pietersen, W. van de
Wetering en M.P. Zuydgeest.
Lezingencommissie: mevrouw T. van der Hoek, A. Ouwendijk en M.
Thurmer.
De commissie houdt zich gaarne aanbevolen voor suggesties voor
lezingen in de volgende seizoenen.
Commissie Stad en Monument: J. Amoreus, M. de Baan, A.J. van
Bommel, J.P. ter Brugge. L. Droppert, C.J. Hart, J. de Ligt en J. van der
Windt.
De afronding van het videoprojekt, de betrokkenheid bij de verbouwing
van het Weeshuis en het ontwerpen van het plan "De Nieuwe Tuinen"
voor de bebouwing van het gebied Sclaavenburg/Dijksteeg waren de
voornaamste aktiviteiten van de commissie.
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Commissie Vissersmonument: W.C. den Breems, D. van Os, M.A. Struijs
en M.P. Zuydgeest.

Woord van dank
Bij de afsluiting van het jaar 1993 wil het bestuur graag alle commissieleden, de bezorgers van de publikaties en de vele vrijwilligers op wie
een beroep kon worden gedaan hartelijk danken voor hun inzet.

Reisburo & Touringcarverhuur

ANDERSON
Voorstraat 43, Vlaardingen - Ambacht
Telefoon 4356566
* Verhuur van luxe touringcars.
Ook kompleet verzorgde
dagtochten voor familie en
vereniging
* Modern reisburo
* Altijd last-minute reizen
Bel 0 1 0 - 4 3 5 65 66
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H. van Toer Jzn Distilleerderij BV
IS één van de laalsl overgebleven
ambachtelijlce disülleerderijen.
Onze meest bekende specialiteiten zijn
Schelvispekel, Kandeel, Kaneellikeur,
Advocaat, Boerenjongens en
Boerenmeisjes.
in Vlaardingen en Schiedam zijn deze
produkten o a, te koop bij de volgende
slijterijen'
"De Wijnoogst", Loper 22, Vlaardingen
"De Bourgondiër", Veerplem 116, Vlaardingen
"Bullion", Billitonlaan 96 Vlaardingen
"Groenoord", Laan van Bol'Es 29, Schiedam
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Makkelijk
een
in de buurt
Er is niets handiger dan een

boeken. Waar ter wereld u ook naar

goede bank. Een bank waar u

toe wilt. En waar u altijd kunt

terecht kunt voor al uw geldzaken.

binnenlopen als u vragen hebt over

Waar u kunt
sparen of lenen.
Waar uw salaris in
goede handen is.
Waar ze we-

Al UW geldzaken,
sparen en lenen
ekker dichtbij.

financiële zaken.
Waar vindt u
zo'n bank?
Nooit ver van u
vandaan. Want er

ten van hypotheken, van beleggen

is altijd een Rabobank bij u in de

en verzekeren.

buurt. Kom snel een keertje ken-

Waar u zelfs een reis kunt

nismaken.

Rabobank

Q

Rabobank. Aangenaam.

S.V

RABOBANK SCHIED AM-VLAARDINGEN
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DE OPHAALBRUG VAN DE HOFLAAN
Matthijs A Struijs

T

ot 1941 lag aan het einde van de Hoflaan, bij de Schiedamsedijk
een ophaalbrug. Deze brug overspande de zogenaamde
"Beerhaven", die aan de zuidzijde langs de Schiedamsedijk liep en
uitkwam in het "Buizengat", het Spuiwater van de Oude Haven.
Deze "Beerhaven" behoorde bij het terrein van de Gemeentelijke
Reinigingsdienst. De gemeentelijke "beer", oftewel de menselijke
fecahen, werden in de Vlaardingse woningen eerst opgeslagen in tonnen.
Deze tonnen werden op gezette tijden opgehaald door de tonnenwagen,
vanwege de onmiskenbare geur ook wel de "Boldootkar" genoemd. De
meestal tot de rand gevulde tonnen werden geleegd in kleine scheepjes
die in die zogenaamde "Beerhaven" lagen en deze scheepjes brachten het
materiaal als puike mest naar de tuinderijen in het Westland Generaties
Vlaardingers hebben op deze manier zélf hun bloemkolen bemest!
Die scheepjes hebben nog erg lang moeten varen, want pas in 1937
werd het hebben van een watercloset in de Vlaardingse woningen
verplicht gesteld, maar dat was natuurlijk met van de ene op de andere
dag gebeurd De nieuwe woningen uit de twintiger jaren hadden zo'n
closet natuurlijk al, meer de vele woningen van rond 1900 hebben het
nog erg lang met een 'plee" moeten doen.
Zolang de scheepjes naar het Westland moesten varen was een
waterverbinding van de reinigingshaven met de Oude Haven en met de
Vlaardingse Vaart dus noodzakelijk Aan de andere kant moest de
Hoflaan een verbinding hebben met de Schiedamsedijk, zodat er dus ook
een brugverbinding was.
Wat de brug over de Beerhaven betreft, ik wist niet beter dan dat deze
brug al eeuwen lang op die plaats had gelegen. Maar toen ik, ten behoeve
van het Historisch Jaarboek 1992 bezig was met de Kroniek van
Vlaaidingen over 1941 trot in de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 17
oktober 1941 het volgende, door ene N H. geschreven gedichtje aan,
waaruit iets anders bleek
Tijd-Schrift nr 51 februari 1994
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De Ophaalhi u^
O ophaalhiuq aan 'teincl\an 't Hof,
'k Wü e\en zinden no^ Uw lof
GIJ Haait een sieiaad aan den we^,
In weei en wind toch steM^, zeg'
Uw e ei ste /euqd was al \ ooi hij
Toen qij hiei kw aamt 'k hei innei 't mij
GIJ weid ^cieifden
^oedgeteeid.
Toen (latei) noi^ eens flink ^eiepaieeid
Een jai eni eeks \ ei hond qij 't pad.
Dat naai den dijk den toe^an^ had
GIJ stond daai stil hq eh en i loed,
In d ouden tijden zooals dat moet
Een SC hildei \ oud U o zcx) fc hoon.
En maalde U. als dank tot loon'
GIJ pi Ijkt m klem aan \ elei w and.
Als piemieplaat \an deze kiant
Uw dienst IS lilt hetwatei dicht.
GIJ i^aat i ei dw i/nen dat i s plic ht
Het oude i^aat een stuk \ an t al
Dat ledei lezei spijten zal'
Uit met name het tweede couplet van dit gedicht blijkt dat de dichter de
komst van deze brug nog had meegemaakt De dichter moest dus toen of
heel erg oud zijn geweest (als mijn idee over "eeuwen lang juist was), of
de brug moest toen nog vrij kort geleden in Vlaardingen zijn neergelegd
Gesteld dat de dichter in 1941 van middelbare leeftijd was, dan zou de
brug dus rond het jaar 1900 daar kunnen zijn gelegd
Nu had ik dat verder kunnen laten rusten, ware het niet dat in de zomer
van 1992 het Hot weei eens in de belangstelling stond tijdens het
zogenaamde "Hotspektakel" De organisatoren van dat spektakel wilden
wat gegevens ovei het Hot en daarom heb ik toen maai gelijk het een en
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De ophaalbrug - MA. Struijs
ander over deze ophaalbrug nagezien.
Wat ik in eerste instantie vond was een verwijzing naar een bericht in
de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 13 juli 1901 en dat bericht werkte
zeer verhelderend:
"De brug over de haven van de gemeentereiniging - van de Hoflaan
naar den Schiedamschedijk - nadert hare voltooiing. De Hofkade is daar
in de nabijheid gedeeltelijk weggegraven en de aldus vrijgekomen grond
is gebruikt voor de verbetering van de opritten naar de brug. Het openen
en sluiten gaat zeer gemakkelijk en vlug. Waarschijnlijk kan morgen de
passage over de nieuwe brug reeds plaats hebben en zeer spoedig kan in
allen gevalle de drijvende brug aldaar vervallen".
De ophaalbrug blijkt dus een voorganger te hebben gehad in een
drijvende brug. Vermoedelijk een lastige brug voor de fecaliënscheepjes,
want een dergelijke brug moest bij elke passage weggevaren worden en
weer worden teruggeplaatst. Een snel op te halen valbrug was uiteraard
veel gemakkelijker.
Dankzij het krantenbericht was het "bouwjaar" van de ophaalbrug
bekend en toen was het gemakkelijk om het bestek voor de bruggebouw
op te zoeken. Op zaterdag 20 april 1901 werd aanbesteed Bestek no. 9
van de Gemeentewerken, Dienst 1901, "Brug Gemeentereiniging". Dit
bestek bleek tweeledig te zijn:
A. Het maken van twee brughoofden en ongeveer 51 meter beschoeiing
en het opstellen eener houten ophaalbrug ter vervanging van de sub b.
genoemde brug.
En sub B bleek te zijn "het amoveeren der bestaande vlotbrug, met alle
daarbij hoerende werken, toegang gevend vanaf den Hoflaan tot de
Schiedamschendijk".
Onder A wordt dus gesproken over het "opstellen eener houten
ophaalbrug", maar waar was die brug zelf? Het bestek geeft zelf het
antwoord: "In verband dat deze brug is geplaatst geweest voor toegang
over een schutsluis...".
Nu hadden we al sedert 1887 een schutsluis in Vlaardingen, maar daar
lag aanvankelijk alleen de spoorbrug overheen en later de zogenaamde
"Kippenbrug" en dat was géén ophaalbrug. De te bouwen brug moet dus
van elders zijn gekomen, maar van waar ?
Een brief van de directeur Gemeentewerken van 28 januari 1901 geeft
Tijd-Schrift nr. 51, februari 1994
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uiteindelijk de oplossing: "De brug met een doorvaartwijdte van ± 6.20
en doorrijbreedte van 3 Meter is zaamgesteld uit hameigebint van
eikenhout, balans met priemen en leuningen van grenenhout, achterhar
eikenhout (de brugliggers met dek ontbreken) heeft dienst gedaan als
overgang der sluis te Monnikendam en moest bij den aanleg der trambaan "Amsterdam-Edam" plaats maken voor eenen ijzeren draaibrug; het
geheel verkeerd in goede staat, vertegenwoordigde een waarde van nieuw
ongeveer 1600 gulden, waarvoor de gemeente thans heeft te betalen 257
gulden en 63 cent. Bij dit bedrag moet worden gerekend nog de liggers
van het val met rijvoering".
Uit de bevelschriften tot betaling van de gemeenteontvanger blijkt de
brug te zijn aangekocht van ene A.H. Rups.

De ophaalbrug ui November 1940. gezien vanaf de
Beerhaven. Op de achtergrond de wiekenloze molen
"Aeohis". in die tijd in gebruik als reclamezuil. Links
een gedeelte van het nog bestaande huizenblok aan het
begin van de Hoflaan.
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In het vierde couplet van het hierboven aangehaalde gedichtje, staat dat
er ooit een schilderij van deze ophaalbrug is gemaakt en dat een
reproduktie daarvan werd uitgegeven als premieplaat van de Nieuwe
Vlaardingsche Courant. Inderdaad werd een reproduktie als premieplaat
ter beschikking gesteld van de NVC-lezers. In de krant van 15 juli 1921
staat de aankondiging van de uitgave ervan. De kunstenaar blijkt de bekende Vlaardinger F.C. Weiland te zijn, die inderdaad veel olieverfschilderijen maakte, maar de ophaalbrug heeft hij "op voortreffelijke wijze ...
in krijttekening weergegeven. Met forsche zwarte lijnen, met een enkel
tintje groen en rood, heeft hij met dit eenvoudige materiaal zijn doel
volkomen bereikt. Zie het kronkelende water bij het brugje, zie de
scheepsrompen in het rommelige "Spuiwater", de masten en
touwwarreling, de loodsen en schuren aan den overkant der haven; het
leeft alles".
Abonnees van de krant konden de reproductie, in kleur en gehecht op
donker carton, met een bon uit de krant voor 50 cent per exemplaar
afhalen. Franco per post 80 cent. Voor niet-abonnees was de prijs een
gulden.
In het laatste couplet van het gedicht heet het: "Uw dienst is uit, het
water dicht". En inderdaad werd in 1941 de "Beerhaven" gedempt. Dit
werd gedaan om de Schiedamsedijk ter plaatse breder te kunnen maken,
zodat een afrit kon worden gemaakt aan de noordzijde van die dijk. Deze
afrit moest dienen om de 410 zogenaamde "semi-permanente" woningen,
die in de Babberspolder voor de in 1940 uit hun huizen gebombardeerde
Rotterdammers werden gebouwd, vanuit Vlaardingen bereikbaar te
maken.
Hoewel na de demping de ophaalbrug overbodig werd en werd weggehaald, verdween hij wel van die plaats, maar niet uit Vlaardingen, maar
dat kon de dichter toen nog niet weten.
De heer J. Kolpa,'die in 1941 directeur gemeentewerken was, had oog
voor het karakter van de brug en zag er een nieuwe toepassing voor.
Maar het kostte hem wel enige moeite eer hij B&W ertoe kon overhalen
de brug inderdaad opnieuw te gebruiken.
Op 7 augustus 1941 schreef hij zijn eerste brief hierover aan B&W:
"Door het dempen van de beerhaven met het door den reinigingsdienst
opgehaalde huisvuil kan binnen zeer korten tijd de ophaalbrug daar ter
Tijd-Schrift nr. 51, februari 1994

21

De ophaalbrug - MA. Struijs
plaatse komen te vervallen. Deze brug verkeert nog in een uitstekende
staat en daar een houten ophaalbrug in het bijzonder als aan de Hoflaan,
geflankeerd door opgaand geboomte, steeds een echt Hollandsch
decoratief element in het landschap vormt, evenals de HoUandsche
molens, is er dezerzijds uitgezien naar een plaats waar deze ophaalbrug
op zinvolle wijze een nieuwe bestemming kan vinden".
Die plaats had hij al gevonden, want hij stelde B&W vervolgens voor
de brug te verplaatsen naar de Babberspolder, naar de daar in het land
van de boerderij van Suyker liggende brede sloot, die over enige tijd zou
worden gekruist door een nog aan te leggen rijwielpad van VlaardingenOost naar de in aanbouw zijnde woningen in de Babberspolder. Het
polderbestuur had geëist dat deze sloot bevaarbaar zou blijven en
zodoende kwam een op te halen brug goed van pas. Kolpa meende dat
wanneer de brug daar zou worden opgesteld '"...dan zal deze van den dijk
af een aardig beeld in het landschap geven, te meer daar naast de nieuw
opgestelde brug ruimte voor eenige opgaande boomen beschikbaar is".
Burgemeester en wethouders reageerden in een brief van 16 augustus
1941 afwijzend: men ging niet op het voorstel van Kolpa in en
verzochten hem de brug te koop aan te bieden en daartoe een advertentie
te plaatsen in het blad "De Boerderij". Het was duidelijk dat men geld

De opluialbni\i i^ciien in de ru htiivj, van de Beerhave/i.
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wilde zien. (De zuinigheid van het toenmalige gemeentebestuur blijkt
overigens ook uit het gebruikte briefpapier. Dat was namelijk briefpapier
van de gemeente Vlaardinger-Ambacht, een gemeente die op 1 augustus
1941 door Vlaardingen werd geannexeerd. In het briefhoofd zijn de
letters R-AMBACHT met een schrijfmachine weggekruist en boven de
weggekruiste R is de hoofdletter N getypt, zodat "Gemeente Vlaardingen" overbleef. En dat nog een keer herhaald op de datumregel!).
Met de verkoop van de brug lukte het kennelijk niet, of met snel
genoeg, want op 16 september 1941 kreeg Kolpa van B&W opdracht om
de brug af te breken en het afkomende hout ervan op te slaan.
In een retourbrief van 25 september wendde Kolpa voor dat hij met
wist hoe hij het woord " o p s l a a n " moest interpreteren. "Wanneer
"opslaan" hier gebruikt wordt in de betekenis van "opbergen", dan gaat
het afkomende hout in waarde achteruit. Door gebruik [onderstreept] van
het opgeslagen materiaal is na eenigen tijd de brug niet meer compleet".
Kolpa verzocht toestemming het woord "opslaan" hier te mogen lezen in
de betekenis van "een tent opslaan", dus in bruikbare vorm opbouwen.
Als extra reden om de brug in Babberspolder te plaatsen noemde hij nog
de moeilijkheid om hout te verkrijgen voor het ter plaatse bouwen van
een andere brug: "... reden waarom ik U nog eens voorstel de betreffende
ophaalbrug daar te mogen bezigen, mede als blijvend sieraad voor het
omringende polderlandschap".
Op 1 oktober begonnen Burgemeester en wethouders van idee te veranderen. Kolpa moest de kosten becijferen, die aan verplaatsing van de
brug naar de Babberspolder waren verbonden en nagaan of die kosten
nog konden worden bestreden uit de begroting voor de aanleg van het
rijwielpad. En natuurlijk was dat bedrag er. Kolpa zal met het begroten
van de kosten van het rijwielpad vast wel op de verplaatsing van de brug
hebben gerekend. Van het toegestane crediet van 7.500 gulden voor het
rijwielpad was nog -een bedrag van rond 1.600 gulden beschikbaar voor
de verplaatsing van de brug. Kolpa had nu natuurlijk de vraag kunnen
verwachten waarom hij het rijwielpad zo ruim had begroot, maar "het
stadhuis" zal inmiddels één en ander ook wel begrepen hebben. Men
merkt er niets over op, maar machtigen directeur Kolpa bij schrijven van
7 oktober 1941 tot het verplaatsen van de ophaalbrug aan de Hoflaan,
naar het rijwielpad in de Babberspolder! Zo bleek dat we met voor niets
Tijd-Schrift nr 51, februari 1994
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het spreekwoord hebben dat zegt "De aanhouder wint"!
Voor de ophaalbrug was overigens de plaats in het rijwielpad niet het
eindpunt. Er zou namelijk nog een verplaatsing volgen. In de na-oorlogse
jaren werd de Vlaardingen aanmerkelijk uitgebreid en in de
Babberspolder werd als eerste een geheel nieuwe wijk uit de grond
gestampt en daarin was voor de brug geen plaats meer.
Deze werd dus afgebroken en weer "opgeslagen", maar dat werd een
opslag volgens de begrippen van directeur Kolpa in 1941, dus de brug
bleef compleet bewaard.
In 1951 werd de brug weer opgebouwd. Opnieuw in de Babberspolder,
maar een eind verder weg dan in 1941 het geval was, namelijk aan de
buitenzijde van de bebouwing van die polder, ten noorden van de Van

De ophaalhiiig op zijn tijdelijke plaats als oudeidcel
van het fietspad door de Bahherspoldei
Op de
achtergrond zijn de -onlangs gesloopte- noodwoningen
zie hthaar.
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Hogendorplaan. Daar werd het wijkpark "'t Nieuwelant" en de brug werd
over één van de daarin gegraven vijvers gelegd, ter hoogte van de
Lobeliastraat en Goudenregenstraat.
In 1951 was de brug al vrij oud, hoe oud precies zal onderzoek in
Monnikendam moeten uitwijzen, maar hij was toen in ieder geval al
precies vijftig jaar in Vlaardingen. Het was dus geen wonder dat de brug
in 1979 geheel versleten was. Restauratie was toen niet meer mogelijk,
maar men heeft alles op alles gezet om althans het bovenste deel van de
brug in de oorspronkelijke vorm te kunnen nabouwen. Dat is gelukt en in
maart 1980 keerde de oude/nieuwe brug weer terug in het park en ligt
daar tot op heden nog.

heto
schooiuneizdibedrijf b.v.

J.H. van 't Wout
Industrieweg 16
3133 EE Vlaardingen

Tel.: (010) 435 51 66
Fax:(010)435 04 76
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Callenburgstraat 80 — Vlaardingen
Telefoon 010-434 30 96
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EXCURSIE NAAR WILLEMSTAD

O

p zaterdag 11 juni a.s. organiseert de Excursiecommissie van de
Historische Vereniging Vlaardingen een dag-excursie naar het
oude vestingstadje aan het Haringvliet, Willemstad. In samenwerking met onze zustervereniging, de Heemkundekring Willemstad,
wordt voor die dag een aantrekkelijk programma in elkaar gezet. Wat we
precies gaan doen kunnen we u op dit moment helaas nog niet mededelen
in verband met nog te maken nadere afspraken. Tijdens de
lezingenavonden van de vereniging en in de plaatselijk pers zullen we u
zo spoedig mogelijk meer informatie verstrekken. Schaft u in ieder geval
een paar makkelijke wandelschoenen aan: er zal het nodige worden
gelopen. Tussen de middag zullen we ergens de lunch gebruiken.
We vertrekken met de bus om 8.45 uur vanaf de Hoflaan (gebouw
Nutsbedrijven) en om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein van het Holyziekenhuis (Holysingel) uit Vlaardingen en hopen 's middags rond 17.00
uur weer terug te zijn.
Over de kosten is op dit moment nog niets met zekerheid te zeggen. De
verwachting is echter dat deze voor de leden waarschijnlijk op ƒ 37,50
per persoon zullen komen, voor introducees ƒ 42,50 (inclusief lunch).
U kunt zich. onder voorbehoud, al telefonisch bij ons aanmelden.

De Excursiecommissie:
M. de Baan. Markt 44
P.J. Westerdijk. Cypressendreef 10
W. van de Wetering. Lijsterlaan 12
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(tel. 010 - 435 0221)
(tel. 010 - 474 0705)
(tel. 010 - 434 4649)
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
DINSDAG 29 MAART 1994
Vanavond weer een tweedelige avond om half acht begint de Algemene
Ledenvergadering, die na een korte pauze om half negen wordt vervolgd
met een dialezing "Het rijke verleden van Holy" Als geen ander kan
Frits W van Ooststroom, secretaris van de Midden-Delfland Vereniging,
vertellen en aanschouwelijk maken hoe deze regio er in (lang) vervlogen
tijden heeft uitgezien We prijzen ons dan ook gelukkig met het feit, dat
hij speciaal voor deze bijeenkomst een lezing wil voorbereiden over de
geschiedenis van Vlaardings jongste stadswijk (een klein beetje een
vervolg op de drukbezochte en geslaagde lezing in het vorig seizoen over
de Broekpolder)
De bijeenkomst wordt gehouden in het Wijkcentrum Holy aan de
Anstide Bnandnng, aan de achterzijde van de parkeergarage van winkelcentrum De Loper (bus 52 stopt vlakbij) Voor leden is de zaal
geopend vanaf kwart over zeven (aanvang is om half acht"), en metleden mogen de resterende plaatsen vanaf kwart over acht innemen

DINSDAG 26 APRIL 1994
Historie en natuur ontmoeten elkaar vanavond in de lezing Eendenkooien
en kooibednjf in Nederland Deze avond wordt verzorgd door de heer
J J H G D Karelse, regiohoofd Utrecht van de directie Natuur, Bos,
Landschap en Fauna van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij Daarnaast is hij kenner van Nederlandse (en buitenlandse)
eendenkooien In zijn lezing (met dia's) zal hij ook aandacht besteden
aan de laatste Eendenkooi die Vlaardingen nog kent Wanneer nodig
wordt hij ondersteund door de Vlaardingse beheerder van Natuurmonumenten, de heer J H Hofman, die u graag zal uitnodigen voor een bezoek
aan 'zijn domein" in de daaropvolgende maanden
De bijeenkomst wordt gehouden op de rand van het recreatiegebied
Midden-Delfland, n 1 in kampeerboerderij-natuurvriendenhuis De
Hoogkamei aan het einde van de Van Baerlestraat in Vlaardingen-west
De aanvang is om 20 00 uur en de zaal is open vanaf 19 45 uur
Ti]d Schrift nr 51 februari 1994
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Lezingen

DINSDAG 24 MEI 1994
Min of meer traditioneel wijden we de laatste bijeenkomst van het
seizoen aan de activiteiten van de Excursiecommissie. Reisdoel van de
zomerexcursie 1994 is Willemstad en het is een goed gebruik en een
prima voorbereiding op de excursie om er alvast eens een 'kijkje' te
nemen.
De avond wordt gehouden in de bovenzaal van de pastorie van de H.
Joannes de Dooperkerk aan de Hoogstraat en de aanvang is om 20.15 uur
(zal pas open vanaf 20.00 uur i.v.m. repetitie van het Vlaardings
kinderkoor in dezelfde zaal).
Suggesties voor lezingen (en voor sprekers) blijven altijd van harte
welkom. Het adres van de lezingencommissie vindt u aan de binnenzijde
van de omslag.
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De auteur in deze aflevering:
Matthijs A. Struijs (1939) begon in 1953 aan een loophaan in het
boekdrukkersvak. Na 15 jaar als zodanig te hebben gewerkt, trad hij in
dienst hij de cliëntenregistratie van een bank. Vanwege zijn belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en die van Vlaardingen in het
bijzonder, werd hij in 1978 aangesteld als atlasbeheerder en bibliothecaris van het Stadsarchief Vlaardingen. In die functie heeft hij zich
ontwikkeld tot een veelzijdig publicist over de Vlaardingse geschiedenis.
Daarnaast houdt hij zich privé nog bezig met de geschiedenis van de
Nederlandse kastelen en heeft hij een redelijk grote verzameling boeken
en prenten op dit gebied verzameld.

Verantwoording foto's:
Alle foto's in dit nummer zijn afkomstig uit het Stadsarchief Vlaardingen.

