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Colofon 
De Historische Vereniging Vlaardingen heeft tot doel het bevorderen van 
- de belangstelling voor en de kennis van de stad Vlaardingen en haar bewoners, 
- het behoud en het herstel van gebouwen en stedebouwkundige structuren en landschappen, 
- het behoud en het verzamelen van die gegevens die van belang zijn voor de geschiedenis van 

de stad 

De contributie bedraagt ƒ 32,50 per jaar, voor jongeren t/m 25 jaar ƒ 25, te voldoen per accept
girokaart Het postgironummer van de vereniging is 750978 Leden krijgen jaarlijks het 
Historisch Jaarboek en 4 x per jaar het verenigingsblad Tijd Schrift 

Het bestuur is als volgt samengesteld 

W C den Breems, voorzitter 
C J Hart, secretaris 
J J Westerdijk, penningmeester 
J van Hees 
A Ouwendijk 
E van Rongen 
mevr H C Verloop 
W van de Wetering 

Redactie Tijd-Schnft 

E van Rongen, eindredacteur 
K Bloem 
C M van den Boogert 
A Maarleveld 
B Ruigrok 

Bijdragen aan de inhoud van Tijd-Schnft zijn van harte welkom In verband met de geautoma
tiseerde verwerking van de teksten ontvangt de redactie deze graag op 3,5" diskette, bij voor
keur in WordPerfect voor Apple Macintosh of WP in MS-DOS formaat 

ISSN 1380-2992 © Histonsche Vereniging Vlaardingen 
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toe
stemming van de uitgever 

Adres secretanaat/ledenadministratie 
Prins Bemhardlaan 12 
3135 JB Vlaardingen 
Telefoon (010) 434 7063 

Verkoop losse uitgaven 
Arnold Hoogvlietstraat 69 
3134 CB Vlaardingen 
Telefoon (010) 434 6864 

Redactie-adres 
Paul Henri Spaakring 22 
3137 DJ Vlaardingen 
Telefoon (010) 474 9416 
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MAKELAARDIJ 

De Witte 

v e r z e k e r i n g s 

Bemiddeling bij: 
Koop en verkoop 
Huur en verhuur 
Hypotheken 

Taxaties 
Beheer 

Alle verzekeringen 

Schiedamseweg 26 Vlaardingen 
Telefoon (010) 434 38 44 
Telefax (010) 435 93 34 

leVLAARDINGSE 
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SCHIEDAMSEWEG 26 
POSTBUS 188 
3130 AD VLAARDINGEN 
TEL. 010 - 4358662 

NVM 
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James Wattweg 26 
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Redactioneel 
Een bijzonder Tijd-Schrift, deze 63e aflevering. Omdat de Historische Vereniging 
Vlaardingen dit jaar zijn 30-jarig jubileum viert, bevat deze eerste aflevering van het jubi
leumjaar, naast de gebruikelijke zaken als de jaarstukken t.b.v. de Algemene 
Ledenvergadering op 25 maart a.s. (u komt toch zeker ook?), de rubriek 'Weet u het 
nog?', de agenda en enkele boekbesprekingen, als -eventueel uitneembaar- middenka-
tem een vijftigtal foto's van plaatsen en gebeurtenissen die de geschiedenis van de afge
lopen dertig jaar mede hebben gekenmerkt. De redactie van Tijd-Schrift heeft zich een 
middag op het Stadsarchief opgesloten en uit de fotoverzameling daar een serie boeien
de opnames geselecteerd. Het was daarbij niet gemakkelijk om een keuze te maken, want 
er is ontzettend veel fotomateriaal voorhanden. (Het is trouwens heel erg de moeite waard 
om daar zelf ook eens een kijkje te nemen.) De selectie is vrij willekeurig. De enige cri
teria die wij hanteerden zijn dat de foto van na 1966 moest zijn en 'iets' met de geschie
denis te maken moest hebben. Het is daardoor een bonte verzameling beelden geworden, 
waarin absoluut geen lijn of verhaal te bekennen is, maar die ongetwijfeld bij vele lezers 
(m/v) alleriei herinneringen op zal roepen en waarmee wij dus hopen velen een plezier te 
doen. 

De oproep die ik in het vorige Tijd-Schrift deed voor enkele nieuwe redactieleden 
heeft zeer snel succes gehad. De redactie is uitgebreid met twee leden: de heren B. 
Ruigrok en K. Bloem (laatstgenoemde was trouwens al wat langer bij Tijd-Schrift betrok
ken: Klaas verzorgt bij drukkerij Stout de opmaak van ons blad). Beiden hartelijk wel
kom. 

Ten slotte vraag ik nog uw speciale aandacht voor de mededeling van het bestuur op 
pagina 17 met betrekking tot de betaling van de contributie. Het heeft ons vorig jaar erg 
veel moeite gekost om alle contributies binnen te halen en dat zou toch eigenlijk niet 
nodig moeten zijn. Let u op tijdige betaling? Ter vermindering van de administratieve 
handelingen en tevens als extra service, bieden wij de leden buiten Vlaardingen die geen 
bezorgadres hebben opgegeven de mogelijkheid om met de contributie direct al de por
tokosten voor het Historisch Jaarboek te voldoen. Als u van deze mogeljkheid gebruik 
maakt, ontvangt u het Jaarboek direct na publicatie i.p.v. enkele weken later. 

De redactie wenst u veel lees- en vooral kijkplezier met dit extra dikke Tijd-Schrift. 

Eric van Rongen, eindredacteur 
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Van de voorzitter 
Een jeslaagde dag was het, die 25e januari 1997. Met vele leden en belangstellenden -er 
warpn circa 350 bezoekers- vierden wij het 6e lustrum van onze vereniging. Het was een 
qez6liic<e dag waarop veel te bekijl<en en te beluisteren viel. De uitgebreide uitstalling van 
de HVV-commissies en de vele boeken en prenten van leden hadden veel belangstelling. 
Ook de film- en videobeelden trokken veel aandacht. Hierop waren vele veranderingen die 
de stad Vlaardingen de afgelopen decennia heeft ondergaan te zien. Veranderingen die ik 
ook aangaf in mijn welkomstwoord uitgesproken op 25 januari: 

Dames en heren! 
Namens de jubilerende Historische Vereniging Vlaardingen heet ik u hartelijk welkom. 
We zijn hier vandaag bij elkaar om het 6e lustrum van onze vereniging te vieren. Onze 
vereniging! Daarom wil ik u als leden ook van harte geluk wensen met dit 30-jarig jubi
leum. 

Dames en heren, we leven in een dynamische tijd. Vlaardingen verandert. Er gebeu
ren dingen die een mens aan het begin van deze eeuw niet voor mogelijk had gehouden. 
Nieuwbouw op historische plaatsen waar men vaak met weemoed aan terug denkt, waar 
de kern lag van het Vlaardingen dat altijd in beweging is geweest. Of men het nu heeft 
over de visserij en aanverwante bedrijven, het agrarische leven rondom de stad, of de 
industrie, Vlaardingen is door de eeuwen heen een werkstad geweest. Een werkstad om 
trots op zijn. Toch moeten we ook weer niet al te weemoedig zijn. Vernieuwingen en uit
breidingen hebben door alle eeuwen heen plaatsgevonden, meestal omdat ze gewoon
weg hard nodig waren. Meestal, want niet altijd is elke verandering een verbetering 
geweest. Helaas is in het verleden nogal eens onzorgvuldig met historische objecten 
omgesprongen. De vreemde structuur van de binnenstad, met twee grote doorbraken 
door de oorspronkelijke bebouwing van de stad langs de Hoogstraat, is daarvan het 
levende bewijs. We hebben nu wel een fraai opgeknapt winkelcentrum, een goede 
publiekstrekker, met de mooiste trappen van Nederiand of misschien wel van Europa, 
maar dat alles is in de zestiger jaren wel midden in de historische stadskern neergepoot. 
Alle goede bedoelingen ten spijt had het stedebouwkundig en historisch gezien wel 
anders, beter, gekund. 

Gelukkig is in de jaren negentig bij onze stadsbestuurders het besef doorgedrongen 
dat het anders moet. We zitten dan wel met die erfenis uit het verleden, maar men pro
beert er tenminste nu het beste van maken. Waar in 1987 ondanks de inspanningen en 
protesten van de Historische Vereniging de voormalige herberg Het Zwarte Paard aan de 
Kortedijk toch is gesloopt en een fraaie gevel aan de Schoolstraat onherstelbaar is ver-
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Van de voorzitter - Wout den Breems 

woest, is in de afgelopen jaren dankzij de bemoeienissen van de Historische Vereniging 
het Weeshuis behouden gebleven en na een restauratie met moderne bestemming weer 
in gebruik is genomen. En voor de bouwplannen rond het Buizengat en op andere loka-
ties is uitgebreide inspraak geweest en wordt er met de ideeën van de Historische 
Vereniging terdege rekening gehouden. Er is, zoals burgemeester Stam zei bij de inge
bruikname van de fraaie Stadskraan aan de Westhavenkade, in 1996 veel gebeurd op het 
gebied van stadsontwikkeling en stadsvernieuwing: het Liesveld, de Spaanse trappen, de 
Stadskraan, de Billitonflat, de Heemstede en het begin van de aanleg van het nieuwe 
zwemparadijs De Kulk. Allemaal positieve zaken. En de aanpak van de huidige politie
ke leiders geeft hoop voor de toekomst. 

Voor die toekomst, dames en heren, staat ook de Historische Vereniging Vlaardingen. 
Hoe kijken we daar nu tegen aan? Het is voor de Historische Vereniging een geruststel
lende gedachte dat er thans een gemeentelijke Monumentenverordening is. Er is een 
commissie gevormd die een monumentenlijst zal gaan samenstellen en in deze commis
sie heeft ook de Historische Vereniging zitting. Een goede zaak. Toch zal de Historische 
Vereniging de komende jaren niet voldaan achterover leunen, maar terdege alert blijven. 
In de historische binnenstad heeft de omgeving van de Dayer de aandacht nodig. Ten 
zuiden en ten noorden van die straat zijn nog straten en stegen die het Vlaardingen van 
weleer goed weergeven. In het veriengde daarvan ligt de in de dertiger jaren gebouwde 
Vettenoordsepolder. Een bijzondere woonwijk met zijn pleintjes en parkjes. Ook de al 
eerder genoemde Hoogstraat blijft de aandacht vragen. En wat te denken van de buiten
wijken, zoals de Babberspolder, de Westwijk en de Holywijk? Het zijn woongebieden 
van nog geen 50 jaar oud, maar we zullen zeker moeten bekijken wat in deze wijken van 
historische waarde aanwezig is. Suggesties van de Historische Vereniging zullen voor 
deze gebieden zeker komen. 

U merkt het: de Historische Vereniging Vlaardingen blijft zelf aktief bezig. Maar het 
zou ook goed zijn als de vereniging meer betrokken en geconsulteerd zou worden door 
onze bestuurders. Een vorm van periodiek overleg of participeren in (of fungeren als) 
een adviesorgaan zou een goede zaak zijn. Daarnaast blijft de Historische Vereniging 
natuurlijk een club van en voor iedereen die in de geschiedenis, oud of meer recent, van 
de Haringstad is geïnteresseerd. Ook in de komende jaren blijven wij, bij leven en 
gezondheid, de liefhebbers voorzien van meer of minder diepgravende informatie, door 
middel van ons kwartaalblad Tijd-Schrift, het Historisch Jaarboek en de maandelijkse 
lezingen in het winterseizoen. Wij kijken wel naar het verleden, maar leven er niet in. 
De Historische Vereniging Vlaardingen is met haar ruim 1150 leden een vereniging met 
toekomst! 

Wout den Breems 
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Convocatie voor de Algemene 
Ledenvergadering 1997 

Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen nodigt de leden uit tot 
het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die plaats vindt op dinsdag 
25 maart 1997 in Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring (achter Albert 
Heijn op de Loper). De bijeenkomst vangt aan om 19.30 uur. 

Agenda 

1 Opening door de voorzitter 
2 Ingekomen stukken 
3 Notulen Algemene Ledenvergadering 

van 26 maart 1996 (zie pagina 7 van dit Tijd-Schrift) 
4 Jaarverslag secretaris (zie pagina 9 van deze uitgave) 
5 Financieel verslag 1996 en begroting 1997 

(los bijgesloten) 
6 Verslag kascontrolecommissie en benoeming 

nieuwe kascontrolecommissie 
7 Bestuursverkiezing (zie onderstaande toelichting) 
8 Mededelingen van het bestuur 
9 Rondvraag 

10 Sluiting 

Bij agendapunt 7: bestuursverkiezing: 
Reglementair aftredend zijn de heren C.J. Hart, J. van Hees en E. van Rongen. Alleen 

de heer Van Hees heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 
De heer J.J. Westerdijk wenst zich om gezondheidsredenen terug te trekken uit het 

bestuur en de heer W. van de Wetering heeft te kennen gegeven wegens drukke werk
zaamheden eveneens zijn bestuursfunctie op te moeten geven. 

Het bestuur heeft de heren A.W.J. Andriessen en J. van Elk bereid gevonden zich 
kandidaat te stellen voor de ontstane vacatures. 

Na de pauze, om omstreeks 20.30 uur, komt in navolging van het succes van vorig jaar 
wederom een aantal leden aan het woord die in een korte presentatie de aanwezigen 
deelgenoot willen maken van hun belevenissen, hun hobby's e.d. Het volledige pro
gramma treft u aan bij het overzicht van de lezingen op pagina 20. 
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Notulen van de Algemene 
Ledenvergadering 1996 

De 29e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 26 maart 1996, werd geopend door 
de voorzitter, de heer W.C. den Breems. Voor een gehoor van 85 leden noemde hij het 
bijzondere karakter van deze vergadering en wel vanwege het feit dat onze vereniging 
het 30e jaar van haar bestaan is ingegaan. "Een periode waarin de Historische Vereniging 
Vlaardingen zich regelmatig op vele terreinen manifesteerde. Natuurlijk doen wij onze 
uiterste best ook dit komende jaar van ons te laten horen zodat het zesde lustrum op 25 
januari 1997 met een goed gevoel kan worden gevierd." 

In zijn terugblik op het afgelopen jaar maakte hij melding van de ogenschijnlijk wat 
verkoelde verstandhouding met het gemeentebestuur, die wellicht was toe te schrijven 
aan de kritische, maar immer constructieve opstelling van de vereniging. "Gelukkig viel 
het allemaal wel mee. De Commissie Stad en Monument, die namens de vereniging als 
woordvoerder optreedt, is weer meer betrokken bij projecten als De Nieuwe Tuinen en 
het Buizengat. En zo hoort het ook!" 

Vervolgens noemde hij het Vissersmonument. Op advies van de Culturele Raad blijft 
de gemeente zich verzetten tegen verplaatsing. "Uiteraard respecteren wij dit besluit. 
Maar de Commissie Vissersmonument blijft zeker alert, temeer daar ook uit de Vlaar-
dingse gemeenschap regelmatig steunbetuigingen voor verplaatsing worden ontvangen." 

De voorzitter roemde de actieve inbreng van de commissies die onze vereniging telt 
en voegde hieraan toe: "Onvermeld mogen hier ook niet blijven de historische publika-
ties en de vernieuwingen bij het Jaarboek en Tijd-Schrift, die steeds meer waardering 
ontvangen." Ook woorden van lof voor de Lezingencommissie -"men levert een grote 
bijdrage aan de uitstraling van onze vereniging"- en de Excursiecommissie. 

Met de wens dat 1996 een goed historisch jaar mag worden sloot de voorzitter zijn 
openingswoord af en verklaarde hij de vergadering voor geopend. 

De secretaris meldde als ingekomen stukken berichten van verhindering van de heren 
H.J. Luth en A. Wapenaar. 

De vergadering hechtte haar goedkeuring aan de notulen van de Algemene 
Ledenvergadering van 28 maart 1995 en aan het jaarverslag van het secretariaat. 

Het financieel verslag over 1995 en de begroting voor 1996 werden door de vergadering 
in orde bevonden. De leden van de kascontrolecommissie, de heren A.W.J. Andriessen 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 1996 

en A. Stolk, hadden de kas en de boekhouding van de vereniging voor het jaar 1995 
gecontroleerd en in orde bevonden. Hun voorstel de penningmeester te dechargeren voor 
het jaar 1995 werd door de vergadering aanvaard. 

De heren A.W.J. Andriessen en C. Zevenbergen werden benoemd tot leden van de 
kascontrolecommissie. De heren J. van den Berg en A. Hofman werden benoemd tot 
plaatsvervangende leden. 

Met dankzegging voor zijn actieve bijdrage aan het functioneren van de Historische 
Vereniging Vlaardingen werd afscheid genomen van het bestuurslid J.A.C. Mathijssen. 
Vervolgens werd mevrouw H.C. Verloop gekozen tot lid van het bestuur. De reglemen
tair aftredende bestuursleden, de heren W.C. den Breems, A. Ouwendijk en W. van de 
Wetering, werden door de vergadering herkozen. 

Als mededelingen van het bestuur schetste de voorzitter de ruwe opzet voor het pro
gramma van de viering van het zesde lustrum. Het wordt een dag voor en door leden. 
Tijdens de rondvraag werd opnieuw de wens geuit een eigen onderkomen te verwerven. 
De voorzitter meldde dat het bestuur iedere mogelijkheid hiertoe op haalbaarheid onder
zoekt. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de Algemene Ledenvergadering om 
20.00 uur. 
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Jaarverslag en overzicht activiteiten 1996 
Het totaal aantal leden per 1 januari 1997 was 1147. Gedurende het verslagjaar konden 
wij 59 nieuwe leden aan ons bestand toevoegen. Om diverse redenen werden 38 lid
maatschappen niet verlengd. 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 26 maart 1995 in het Wijkcentrum 
Holy. Het verslag van deze bijeenkomst is te vinden op de pagina's 7 en 8 van dit 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 
A. Ouwendijk 
E. van Rongen 
mevrouw H.C. Verloop 

Het bestuiu- vergaderde in het jaar 1996 vijf maal. 

In het afgelopen jaar was de Historische Vereniging Vlaardingen onder meer vertegen
woordigd bij openingen van exposities in onder meer het Visserijmuseum, de uitreiking 
van de Geuzenpenning 1996 en de ingebruikname van de Stadskraan. 

Als andere activiteiten zijn nog te vermelden, de aanwezigheid van onze vereniging op 
de Lente-Markt, tijdens de Historische Dag in de Rotterdamse Laurenskerk en bij het 
Haring- en Bierfeest. Een aparte vermelding verdient de publikatie van de Kalender 
1997. 

Historisch Jaarboel< 

De presentatie van het Historisch Jaarboek Vlaardingen 1996 (20e jaargang) vond plaats 
op 19 november 1996 in het Informatiecentrum Westwijk, Floris de Vijfdelaan 140. Het 
eerste exemplaar van het jaarboek werd uitgereikt aan mevrouw O.K. de Bruijn-
Vellekoop, weduwe van de 'onbetwiste bouwer van Vlaardingen' Teun de Bruijn en 
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Jaarverslag 1996 

onderwerp van een omvangrijk artikel van de heer H. van der Lee. Het verhaal van de 
heren A. van der Hoek en F.W. Assenberg over grutterijen in Vlaardingen gaat verder 
terug in de tijd. Het gedicht is deze keer van de hand van de heer Cor Don. 

De kronieken behandelen de jaren 1945 en 1995 en werden verzorgd door de heer 
M.A. Struijs (1945) en mevrouw M.A. van Papeveld-Hörst (1995). Voorts bevat de uit
gave jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Stichting 
Archeologie en bouwhistorie Vlaardingen / Museum Hoogstad, de Gemeentelijk 
Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief Vlaardingen, het 
Visserijmuseum en het Streekmuseum Jan Anderson. 

Lezingen 

Het lezingenjaar begon met een door het slechte weer 'uitgestelde' avond, n.1. in plaats 
van 26 januari op 1 februari, toen de vereniging te gast was in het 40-jarige Delta Hotel. 
Na een korte inleiding over de historie van het hotel door de bedrijfsleider, die zijn ver
haal verluchtigde met enige dia's, was het de beurt aan de echte inleider van deze avond: 
de heer M.P. Zuydgeest. Nadat hij -samen met de heer M.A. Struijs- de tentoonstelling 
over '100 Jaar Nieuwe Haven' (in het Visserijmueum) had samengesteld en daarover 
veel plaatmateriaal had verzameld, hield hij op deze avond voor een groot gehoor van 
circa 150 personen een interessant betoog. Zelfs na de (officiële) afloop wist hij nog vele 
toehoorders te boeien met foto's van Vlaardingse schepen uit die tijd. 

Op 22 februari was de heer T. Stolk onze inleider over een onderwerp waar niemand 
anders in Vlaardingen zoveel kennis over bezit als hij: 'Muziek in Vlaardingen'. Vele 
wetenswaardigheden op muziekgebied uit de afgelopen twee eeuwen passeerden de 
revue. Er waren dia's te zien en zelfs een kort gastoptreden van mevrouw A. Brands. Zij 
bracht oude Vlaardingse composities ten gehore en werd aan de piano begeleid door 
onze inleider. Vanwege het winterse weer waren er helaas maar 35 mensen naar de 
Vlaardingse Muziekschool gekomen, waaronder een zeer enthousiaste mevrouw J. 
Mulder. 

De Algemene Ledenvergadering werd dit jaar gehouden op 26 maart in de grote zaal 
van het Wijkcentrum Holy. Bij het eerste, huishoudelijke gedeelte waren 85 leden aan
wezig. Na de pauze kwamen daar nog 25 geïnteresseerden bij. Zij beleefden veel plezier 
aan de inleidingen van de vier leden van onze vereniging, die, bij wijze van experiment, 
korte bijdragen leverden in de geest van 'bij ons in de straat'. Ondersteund door licht
beelden vertelden zij over de oude paardenmarkt op de Westhavenkade (de heer L.A.M. 
Bracco Gartner), een bewoners-onderzoek Arnold Hoogvlietstraat (de heer J. Anderson), 
de Komelis Speelmanstraat (de heer M. Zevenbergen) en de Emmastraat (de heer L. 
Maat). 
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Jaaverslag 1996 

Op 25 april was een groot publiek toegestroomd (circa 180 personen) om in de grote 
zaal van gebouw Triangel van een aantal oude Vlaardingse films te genieten. Speciaal in 
het kader van het 'Jaar van het Industriële Erfgoed' waren er een aantal oude bedrijfs
films voor de dag gehaald, zoals over Vlaardingen-Oost, Levers Zeep Mij. en De Oude 
Lijnbaan. Natuurlijk kreeg ook (veranderend) Vlaardingen in de jaren '50 de aandacht 
en wel in de fraaie film 'Vlaardingen koerst op morgen'. Ook werden er enkele video's 
met oud filmmateriaal over Buisjesdag en het over het Carillon in de Toren op de Markt 
vertoond. Ondanks wat moeilijkheden met de voor het eerst toegepaste video
projectietechniek, was het een zeer geslaagde avond. 

De Excursiecommissie verzorgde op 23 mei een avond over de stad waarnaar de 
voorjaarsexcursie op 8 juni werd gehouden: Zierikzee. De heer P. Vleugel van de 
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland was een geanimeerd spreker. Hij 
bracht aan de ongeveer 55 bezoekers een goed onderbouwd en met dia's geïllustreerd 
verhaal in de nieuwe recreatiezaal van Zorg- en Dienstencentrum Soenda. 

Na de zomerstilte begon het seizoen weer op 12 september. Twee dagen vóór Open 
Monumentendag, waar de 250-jarige toren van de Grote Kerk in het middelpunt stond, 
verhaalde de heer M.A. Struijs over de geschiedenis van de toren, geïllustreerd met een 
aantal foto-vergrotingen. Zo'n 70 personen waren erbij en konden alvast kennisnemen 
van de tentoonstellingen in de kerk, opgebouwd voor de feestdag. Zij beleefden ook de 
voor-première van de nieuwe en aantrekkelijk geprijsde monografie over de Toren. 

Op dinsdag 22 oktober was de vereniging (dankzij de zeer gastvrije directeur de heer 
J. Peters) te gast in het pand van MZH Meubelen, het voormalige pand van Sprij 
Meubelfabriek, aan de Westhavenkade. De heer T. Sprij, destijds directeur van het 
bedrijf, vertelde in het eerste gedeelte over de geschiedenis, wat gepaard ging met vele 
anekdotes. Na de pauze werd er een oude, vrij onbekende Vlaardingen-film vertoond, 
die in opdracht van Meubelfabriek Sprij door Jan Schaper was gemaakt. De 65 aanwe
zigen vonden uiteindelijk allemaal een plaats in een (nieuwe) stoel uit de toonzalen van 
de MZH, waarmee de foyer van het bedrijf tot in alle hoeken was bezet. 

De laatste bijeenkomst werd gehouden op 21 november, waarbij de heer H. van der 
Lee een inleiding hield over het leven en werken van Teun de Bruin. Zijn lezing was een 
weerslag van het Jaarboek-artikel. De 80 aanwezigen beleefden een boeiende avond 
waar veel beelden uit de vijftiger en zestiger jaren werden getoond. 

Excursies 

Dit jaar organiseerde de Excursiecommissie wederom een tweetal excursies voor leden 
en belangstellenden. 

Na een enthousiaste lezing met dia's van de heer P. Vleugel, historicus en bestuurs-
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lid van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, werd door 36 leden en 
belangstellenden op 8 juni per touringcar een bezoek gebracht aan Zierikzee. 

Na de ontvangst met een kopje koffie met Zeeuwse bolus in de Zeeuwsche 
Herberghe werden de deelnemers door de heer Vleugel rondgeleid langs verschillende 
historische bezienswaardigheden, zoals het Stadhuis (14e eeuw), de Gasthuiskerk (14e 
eeuw), de Sint Lievens Monstertoren (1445) en door oude steegjes en straten met een 
nog bewaard gebleven historische bebouwing. 

De lunch werd gebruikt in Eet'uus Kiek in de Pot, waarna een ieder vrij was om 
Zierikzee in te trekken en rond te neuzen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om 
het Maritiem Museum in het Gravensteen te bezoeken. 

De najaarsexcursie op 21 september ging (met gebruikmaking van eigen vervoer) naar 
Heenvliet. Daar werd de groep van 15 deelnemers ontvangen bij het Ambachtshuis aan 
het Marktplein voor een rondleiding door de tuin en de bezichtiging van de ruïne van het 
oude Huis te Heenvliet. Dit wordt ook wel Ravesteijn genoemd. Het werd in 1572 door 
de Watergeuzen in brand gestoken en is daarna steeds meer in verval geraakt. In 1959 
startte een bouwhistorisch onderzoek, gevolgd door een consolidatie onder leiding van 
de architect C.J. Bardet. Het bezoek werd afgesloten met een bezichtiging van de Her
vormde Kerk (14e-15e eeuw). 

Open Monumentendag 

De Open Monumentendag werd dit jaar gehouden op zaterdag 14 september. De jarige 
toren van de Grote Kerk op de Markt was het -zeer opvallende en letterlijke- 'hoogte
punt' van een groot aantal activiteiten: rondleidingen, exposities, demonstraties, enz. De 
feestelijkheden begonnen met carillonklanken van de Stadsbeiaardier A. de Jong en 
bazuingeschal van de CJV Bazuingroep, waarna wethouder K. van der Windt de dag 
opende en daarbij het zojuist verschenen boekje van de heer M.A. Struijs over de 250-
jarige toren in ontvangst mocht nemen. 

Een werkgroep bestaande uit de Stadsarcheoloog, afgevaardigden van de Historische 
Vereniging Vlaardingen (en haar Commissie Stad en Monument), ServiceTeam VVV 
Vlaardingen, Archeologische Werkgroep Helinium, Museum Hoogstad, Stadsarchief en 
Wijkgemeente Grote Kerk, hadden er, met de heer A. Ouwendijk die in zijn hoedanig
heid van contactpersoon van de Landelijke Stichting Open Monumentendag optrad als 
coördinator, veel werk van gemaakt om een voor-elk-wat-wils programma te maken met 
zo'n twintig verschillende activiteiten. Natuurlijk kon de toren worden beklommen en 
kon men na gewogen te zijn op de Stadswaag een certificaat verkrijgen. 

Een ander (landelijk) thema was het Industriële Erfgoed, waartoe dank zij de finan-
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ciële steun van de Historische Vereniging Vlaardingen door het ServiceTeam een inte
ressante busrit langs en over de terreinen van voor Vlaardingers zeer bekende bedrijven 
was georganiseerd. Zo was de bus welkom op de terreinen van HVO, Nieuwe Matex en 
Hydro Agri. De passagiers werden ook uitvoerig ingelicht over de Nieuwe Haven en 
daaraan staande pakhuizen, de Pelmolen en andere van belang zijnde panden langs de 
route. De bus deed niet allen het 'buitendijkse' gebied aan, maar reed ook langs de Oost
en Westhavenkade. Vele leden van de Historische Vereniging Vlaardingen maakten 
gebruik van hun speciale gratis kaartje, maar talrijke andere geïnteresseerden kochten 
een vervoersbiljet. De passagiers genoten na afloop van een bezoekje aan Schelvispekel-
distilleerderij van de firma Van Toor. 

Met een bezoekersaantal van meer dan 1000 personen kan de groep van zo'n 50 
betrokkenen bij deze Open Monumentendag terugzien op een zeer geslaagd evenement. 

Restauratjepenningen 1996 

De Restauratiepenning wordt met onregelmatige tussenpozen toegekend door de 
Historische Vereniging Vlaardingen. Het is een legpenning, die wordt uitgereikt samen 
met een gevelschildje, bedoeld als eerbetoon aan mensen die een historisch object op 
voorbeeldige wijze hebben gerestaureerd of onderhouden. 

Op voordracht van de Commissie Stad en Monument heeft het bestuur van de 
Historische Vereniging Vlaardingen dit jaar Restauratiepenningen toegekend aan de 
eigenaren van de volgende panden: Verploegh Chasséplein 8, het dubbelpakhuis Oostha-
venkade 46-47 en het voormalig Weeshuis. Op 17 december werden geheel volgens tra
ditie de penningen uitgereikt door burgemeester L.W. Stam. 

Commissies 

Voor de commissies van de Historische Vereniging Vlaardingen, die zijn samengesteld 
uit leden en bestuursleden, was het weer een jaar vol activiteiten. 

Commissie Vissersmonument: W.C. den Breems, D. van Os, M.A. Struijs en M.P. 
Zuydgeest. 

Gesteund door reacties uit de Vlaardingse gemeenschap heeft de commissie in 1996 
pogingen ondernomen het monument te doen verplaatsen. Helaas vond dit bij de ver
antwoordelijke instanties geen gehoor. Wel is het onderhoud rondom het monument 
verbeterd. 
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Commissie Stad en Monument: J. Amoureus, M. de Baan, A.J. van Bommel. J.P. ter 
Brugge, L. Droppert, C.J. Hart, J. de Ligt en J. van der Windt. 

Aandachtspunten waren onder meer bebouwingsplannen in de binnenstad, de 
Monumentenverordening, de Museumkade en de Restauratiepenningen (zie verslag 
hierboven). 

Commissie Industrieel Erfgoed: W.C. den Breems, mevr. J.P. de Ligt-Verboon, W. van 
de Wetering en M.P. Zuydgeest. 

De commissie -momenteel inactief- is aangesloten bij de Federatie Industrieel 
Erfgoed Nederland (F.I.E.N.). De commissie ontvangt alle documentatie van deze fede
ratie. 

Lezingencommissie: J. van Elk, mevr. T. van der Hoek, A. Ouwendijk en A.M. Thurmer. 
Zie hierboven voor een verslag van de commissie. 

Excursiecommissie: M. de Baan, P.J. Westerdijk en W. van de Wetering. 
Zie hierboven voor een verslag van de commissie. 

Commissie Historische Publikaties / Jaarboek: mevr. J.K. Bot, C.M.L.P. Bracco Gartner, 
C.J. Hart, J. van Hees, A. Maarieveld (coördinator) en mevr. H.C. Verioop. 

Hoofdtaak van de commissie was het redigeren van het Historisch Jaarboek 1996. 

Redactie Tijd-Schrift: F.W. Assenberg, C.M. van den Boogert, A. Maarleveld en E. van 
Rongen (coördinator en eindredacteur). 

Er verschenen vier edities van Tijd-Schrift. Met ingang van nummer 60, de juni-afle-
vering, werd de -geheel vernieuwde- opmaak en druk verzorgd door drukkerij Stout, 
daarmee gepromoveerd tot 'huisdrukker' van de Historische Vereniging Vlaardingen. 

Woord van dank 

Het bestuur spreekt wederom zijn dank uit de geweldige inzet van de leden van de com
missies, de bezorgers van de publikaties en de vele vrijwilligers die bereid waren de acti
viteiten van de vereniging te steunen. 

fl^1 

Tijd-Schrift - pagina 14 



Weet u het nog? 
Wout den Breems 

In het vorige Tijd-Schrift liet ik u een portretfoto zien van de opva
renden van de VL 85 'Bertina' op 6 november 1923. De vraag was, 
welke personen waren afgebeeld. 

Een drietal reacties deze keer. Als eerste reageerde de heer J.J. 
Muis, die zo goed als alle namen wist te traceren. De heer P. 
Vermaas uit Alkmaar/Oudorp herkende Dirk van Zwieten als 
broer van zijn grootvader. De derde reactie kwam van de heer M. 
van der Zwan, wiens vader op de foto voorkomt als matroos. Later 
was zijn vader nog stuurman op de VL 203 en schipper op de VL 
216 'Henny'. Alle schrijvers hartelijk dank. 

De personen op de foto zijn: op de brug 
links machinist Janus Weesie en rechts schip
per Leen Penning. Staande v.l.n.r: Pauw van 
Dorp, Den Breems, Bas van Hees, Piet van der 
Linden (oud VMV-schipper), Theod. (Dirk) 
van Zwieten (later schipper bij IJzermans) en 
Klaas van Dorp. Zittend v.l.n.r: Koos Oostveen 
(met de scheepskat). Rij van Kralingen (is later 
officier bij het Leger des Heils geworden). Piet 
Sas, (onbekend). Piet van der Zwan, (onbekend) en Van der 
Linden. 

Deze keer weer een portretfoto en een niet zo moeilijk straatbeeld. 
De portretfoto is afkomstig van de heer P. Vermaas, die zegt dat de 
foto is genomen in het botenverhuurbedrijf van Vermaas langs de 
Vlaardingse Vaart. Het straatbeeld geeft een van de vele sloop-
aktiviteiten in Vlaardingen weer. Wie herkent de personen op de 
foto's? En waar is dit straatbeeld? 

Uw reacties graag weer naar Wout den Breems, Arnold 
Hoogvlietstraat 69, 3134 CB Vlaardingen. 
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Mededelingen bestuur 
Zoals gebruikelijk, is bij dit eerste Tijd-Schrift van het nieuwe jaar weer de accept-giro
kaart bijgesloten voor het voldoen van de contributie (tenzij u dat al op een andere wijze 
hebt gedaan). Wilt u er op letten dat wij uw betaling bijtijds ontvangen? Vorig jaar heeft 
het bestuur nogal wat moeite moeten doen om alle contributies binnen te krijgen; de laat
ste zijn pas in februari van dit jaar ontvangen! Het moet toch mogelijk zijn om voor 1 mei 
de -toch redelijk bescheiden- contributie te betalen. 

Zoals u weet, wordt Tijd-Schrift per post verzonden. Voor het Historisch Jaarboek zou 
dit een te dure aangelegenheid worden en daarom maken wij dankbaar gebruik van de 
diensten van vele vrijwilligers die het boek bij de leden in Vlaardingen, Schiedam, 
Maassluis en Maasland bezorgen. Veel leden die buiten één van deze plaatsen wonen heb
ben een adres opgegeven waar hun Jaarboek bezorgd kan worden. Een kleine honderd 
leden heeft geen bezorgadres opgegeven, maar krijgt een kaartje toegestuurd waarmee zij 
het boek bij boekhandels Den Draak of Pontier kunnen (laten) afhalen. Degenen die dit 
niet kunnen (of willen) krijgen na 1 januari van het nieuwe jaar het Jaarboek toegestuurd, 
met een acceptgiro voor de portokosten. Als service aan deze leden en ter vermindering 
van de administratieve handelingen bieden wij hen nu de mogelijkheid om de portokos
ten op voorhand te voldoen, tegelijk met de contributie. Kiest u voor deze mogelijkheid, 
wilt u dan het desbetreffende hokje op de acceptgirokaart aankruisen? U ontvangt dan 
geen kaartje meer, maar u krijgt het Jaarboek direct nadat het is uitgekomen toegestuurd. 
Gemakkelijk voor u en voor ons! 

Met ingang van heden is de Historische Vereniging Vlaardingen ook op Internet te vin
den. Wij hebben onderdak gevonden bij de Digitale Stad Vlaardingen/Schiedam en zijn 
te bereiken op het adres: www.dsv.nirhvv. 
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Oproepen 
stadskraan 

Wie kan mij helpen aan foto('s) of dia('s) van het moment, waar
op vorig jaar de Stadskraan overeind werd gezet? Door vakantie 
ontbreekt mij nou net dat onmisbare moment om mijn serie kom
pleet te maken! Ik ben graag bereid tot ruilen voor andere dia's 
van de bouw of een vergoeding. 

B. de Voogt, Ie van Leijden Gaelstraat 300, tel. (010) 434 3525. 

Hoogendijkprijs 
De Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum te Vlaardingen 
stelde in 1993 voor de eerste maal de Hoogendijkprijs beschikbaar 
ter bekroning van een oorspronkelijke studie op het gebied van de 
zeevisserijgeschiedenis van Nederland. De prijs, groot ƒ 1000, is 
voor de tweede maal uitgereikt op 28 november 1996. De jury, 
bestaande uit prof. dr. J.R. de Bruijn (hoogleraar zeegeschiedenis 
te Leiden), mevr. dr. E.S. van Eijck van Heslinga (adjunct-direc
teur Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam), dn L. van 
Ginkel (visserijanthropoloog te Amsterdam) en de heer M.A. 
Struijs (medewerker Stadsarchief Vlaardingen) heeft deze keer 
twee laureaten aangewezen: mevr. dr. D. Dekkers, voor haar dis
sertatie 'Jozef Israels, een succesvol schilder van het vissersgenre' 
en de heer dr. A.P. van Vliet, voor zijn dissertatie "Vissers en 
kapers, de zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de 
Duinkerker kapers (ca. 1580-1648)'. 

De Hoogendijkprijs zal naar verwachting voor de derde maal 
worden uitgereikt in november 1998, voor boeken en artikelen 
verschenen in 1996-1997. Men kan de jury attenderen op in aan
merking komende titels via een bericht aan onderstaand adres van 
het redactiesecretariaat van het jaarboek 'Netwerk' van de 
Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum. Daar is ook het 
reglement van de Hoogendijkprijs verkrijgbaar. 

Secretariaat Netwerk, p/a J.P. van der Voort, Amalia van 
Solmslaan 6, 3136 CD Vlaardingen. 
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Excursie door de provincie Utreciit op 7 juni 
Wederom heeft de Excursiecommissie zich beraden over een doel voor de 
Voorjaarexcursie van onze vereniging in 1997. Deze keer willen we u eens een 
ander programma voorschotelen dan de afgelopen jaren. We brengen nu eens 
geen bezoek aan één historisch interessante plaats, maar maken we een tocht 
langs meerdere historische en archeologisch belangwekkende plekken in de 
provincie Utrecht. 

In samenwerking met onze voormalige Stadsarcheoloog, Jeroen ter Brugge, die 
sinds 2 december 1996 werkzaam is bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek als Provinciaal Archeoloog van Utrecht, bieden we u op zaterdag 7 
juni een aantrekkelijk programma aan. 

Het de bedoeling met een bus de provincie Utrecht te doorkruisen en van west naar 
oost en van zuid naar noord kennis te maken met verschillende landschapstypen (veen-
weide-, rivieren-, dekzand- en heuvelruglandschap), buitenhuizen, kastelen en andere 
gebouwen. Tevens zullen een aantal archeologische monumenten (grafheuvels, 
Romeinse forten) opgenomen worden in het programma. Gedurende deze tocht zal 
Jeroen ter Brugge ons de nodige uitleg geven. Ter voorbereiding op de excursie zal hij 
tijdens de voor dinsdagavond 20 mei a.s. geplande lezing meer over de ontwikkelings
geschiedenis van de provincie Utrecht komen vertellen en laten zien. 

Op zaterdag 7 juni a.s. vertrekt de bus 's morgens om 8.45 uur vanaf de Hoflaan (gebouw 
ENECO) en om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein van het Holy-ziekenhuis (Holysingel). 
Het is de bedoeling 's middags rond 17.00 uur weer in Vlaardingen terug te zijn. 

U kunt zich tot uiterlijk 22 mei a.s. schriftelijk, dan wel telefonisch opgeven voor 
deze excursie bij de leden van de Excursiecommissie. De kosten (inclusief die voor de 
lunch) bedragen voor leden ƒ 45,- per persoon en voor introduces ƒ 55,-. Deze dient u 
-gelijktijdig met van uw aanmelding, doch uiterlijk 22 mei a.s.- te betalen via postgiro-
nummer 750978 van de Historische Vereniging Vlaardingen (onder vermelding van 
'excursie Utrecht'). 

In geval er zich meer deelnemers aanmelden dan mee kunnen met de bus ontvangt u 
bijtijds bericht daarvan en wordt het betaalde bedrag geretourneerd. 

De Excursiecommissie 
M. de Baan, Markt 44, Vlaardingen (tel. 010 - 4350221) 
P.J. Westerdijk, Cipressendreef 10, Vlaardingen (tel. 010 - 4740705) 
W. van de Wetering, Lijsterlaan 12, Vlaardingen (tel. 010 - 4344649) 
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Lezingenprogramma voorjaar 1997 
Voor de periode tot aan de zomervakantie staan nog de volgende bijeenkomsten 
op het programma. 

Dinsdag 25 maart: Algemene Ledenvergadering 

We beginnen traditiegetrouw om half acht met het huishoudelijke gedeelte, dat alleen 
voor leden toegankelijk is. Na de pauze gaan de deuren omstreeks half negen ook voor 
(nog-)niet-leden open voor de 'leden-voor-leden avond'. In deze opzet, die vorig jaar 
zeer geslaagd bleek te zijn, brengt een aantal leden in een tijdsbestek van elk circa 15 tot 
20 minuten een bepaald onderwerp, straat of gebeurtenis o.i.d. voor het voetlicht. 
Uiteraard kan dat in de meeste gevallen niet zonder het vertonen van bijbehorende plaat
jes. De volgende leden zullen een bijdrage aan het programma leveren: 

De heer M. Bot (in de na-oorlogse jaren hoofd Stadsontwikkeling) zal vertellen over 
merkwaardige ontmoetingen en toevallige gebeurtenissen tijdens zijn gemeentelijk 
dienstverband, onder de titel 'Dat vindt u niet in het dossier'. 

De heer K. Bouman zal aan de hand van oude ansichten een aantal bekende Vlaar-
dingse stegen de revue laten passeren. 

De heer J.J.M. Bracco Gartner werd geïnspireerd door schrijver Arnold Hoogvliet 
toen deze zich afvroeg 'Waar ligt Vlaardingen?'. 

De heer L. Maat zal vertellen over de verandering 'Van haringvisserij naar indus
trialisatie' vanaf 1841, toen de groot-industriëlen naar Vlaardingen kwamen, zoals de 
families Dusseldorp en Hummeling, Lord Lever, enz. 

Tenslotte zal de heer C.W. Verhulst vertellen over de straten die in zijn jeugd zo'n 
grote plaats innamen, nl. de Schoolstraat en het Westnieuwland. 

Behalve deze programma-bijdragen is het een goede gewoonte aan het worden om 
ook in de zaal een aantal werkstukken van leden tentoon te stellen, ter inspiratie van 
andere leden. Brengt u ook uw album / stamboom / werkstuk mee? De bijeenkomst 
wordt evenals vorig jaar gehouden in de grote zaal van het Wijkcentrum Holy, aan de 
achterzijde van de parkeergarage achter Winkelcentrum De Loper. De Algemene 
Ledenvergadering begint om 19.30 uur en het 'leden-voor-leden' gedeelte om 20.30 uur. 

Dinsdag 22 april: 100 jaar ziekenverpleging in Vlaardingen 

We hebben dr. C.J. van der Kamp (oud-anaesthesist van het Holy-Ziekenhuis) bereid 
gevonden om over de geschiedenis van het 100-jarige Ziekenhuis-instituut in 
Vlaardingen te komen vertellen. Aan de hand van dia's zien we de ontwikkeling van het 
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Lezingen 

ziekenhuis (van de Callenburgstraat, via de Hofsingel, naar de Holy-wijk). 
We zijn voor deze lezing te gast in het restaurant van het Holy-Ziekenhuis (bereik

baar via de hoofdingang) aan de Holysingel. De aanvang is om 20.00 uur en de zaal is 
open vanaf 19.45 uur. 

Dinsdag 20 mei: excursie naar Utrecht 

De laatste bijeenkomst in het voorjaar staat zoals gebruikelijk in het teken van het reis
doel van de voorjaarsexcursie. Zoals u elders in Tijd-Schrift kunt lezen, gaat de excur
sie dit jaar naar de provincie Utrecht, waar onze oud-stadsarcheoloog Jeroen ter Brugge 
thans werkzaam is. Op deze avond houdt hij dan ook een met dia's geïllustreerde inlei
ding over datgene wat op de excursie bekeken gaat worden. 

Iedereen (ook zij die niet aan de excursie zullen deelnemen!) is van harte welkom in 
zaal De Lijndraajer aan de Baanstraat. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur. 

Graag tot ziens op onze komende bijeenkomsten! 

H. van Toor JZN Distilleerderij BV 
is één van de laatst overgebleven ambachtelijke distilleerderijen. 
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', Billitonlaan 96, Vlaardingen 
'Groenoord', Laan van Bol'Es, Schiedam 
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Boekbesprekingen 

Om een bevaeren schip te maecken. Geschiedenis van de Vlaardingse scheeps
werven, door Matthijs A. Struijs, m.m.v. M. Peter Zuydgeest en Daan van Os. 
Verkrijgbaar in de Vlaardingse boekhandel voor f 79,50. 

In het vorige Tijd-Schrift schreef ik: "Als het boek biedt wat de folder belooft, is het een 
r-""prachtig en zeer compleet overzicht." Wel, de folder had niets te veel beloofd. Het boek 

is inderdaad hèt standaardwerk over een van de belangrijkste pijlers van de vooroorlogse 
Vlaardingse economie: de scheepswerven. En dan denk je: ik blader het door, om een 
indruk te krijgen, en schrijf er dan een stukje over. Maar dat gaat mooi niet door. Als je 
eenmaal begint te lezen, blijf je bezig. Vooral ook omdat, zoals Matthijs Struijs in zijn 
voorwoord zegt, veel van de informatie die over de scheepswerven bewaard is, het gevolg 
is van onenigheid en meningsverschillen, bijvoorbeeld tussen de scheepsbouwers en de 
plaatselijke overheid. Dit soort zaken geeft die geschiedenissen een 'sappig' accent. Op 
achttien verschillende plaatsen zijn scheepwerven geweest. Sommigen hebben slechts 
kort bestaan (de werf 'De Onderneming' van Verboon aan de Vaartweg was een leven van 
slechts 3 jaar beschoren), anderen zijn enkele eeuwen in gebruik geweest, met een lange 
rij opeenvolgende eigenaren (de werf in de Havenstraat die als laatste van De Jong was, 
heeft een geschiedenis die zich over 370 jaar uitstrekt). Bijzonder aardig vond ik ook de 
gedeeltes uit de memoires van een kleinzoon van Joost Pot. Deze scheepsbouwer/reder 
kwam op 58-jarige leeftijd naar Vlaardingen en stichtte daar langs de Nieuwe Maas een 
scheepswerf. Het belangrijkste doel van Pot was het bouwen van een aantal schepen om 
zelf een visserijbedrijf mee te beginnen. Met beide activiteiten waren Pot en zijn 
(klein)zoons bijzonder succesvol. Boeiend is ook de geschiedenis van de Vlaardingse 
Stadskraan. Het optekenen hiervan was een belangrijke aanleiding voor de reconstructie 
van de laatste houten Stadskraan, die tegenwoordig voor het Visserijmuseum staat te 
pronken. Bijna de gehele tweede helft van het boek wordt ingenomen door een grote hoe
veelheid bijlagen. Deels bevatten die zeer lezenswaardige stukken, zoals persoonlijke 
herinneringen van enkele werknemers uit de Vlaardingse scheepsbouw. Voor een deel 
echter zijn het opsommingen van. bijvoorbeeld in de scheepsbouw gebruikte werktuigen, 
van bestekken voor diverse typen schepen en een lange lijst van de thans bekende bouw
activiteiten op de diverse werven. Deze stukken zijn voor de gemiddelde lezer minder 
interessante kost, maar voor de ware liefhebbers van scheepsbouw en visserij ongetwij
feld bijzonder waardevolle informatie en het is daarom goed dat ze in het boek zijn opge
nomen. Kortom: een omvangrijk werk dat zijn wat pittige prijs toch zeker waard is. 
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Boekbesprekingen 

Bouwen aan de stad van morgen. 85 jaar Patrimoniums Woningstichting 
Vlaardingen, door Klaas Kornaat. 
Verkrijgbaar in de Vlaardingse boekhandel voor f 18,90. 

In 1911 werd de 'Vereeniging tot verbetering van de volkshuisvesting 'Patrimoniums 
Woningen' te Vlaardingen' opgericht. In de inmiddels 87 jaar van haar bestaan heeft de 
tegenwoordig Patrimoniums Woningstichting geheten organisatie in vele delen van de 
stad steeds naar de eisen van de tijd moderne en betaalbare woningen laten bouwen. 
Daarmee heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het tegenwoordige aanzien van 
Vlaardingen. Het allereerste project waren de woningen aan de Cornelis Speelmanstraat, 
die in de plaats kwamen van krotwoningen aan o.a. het Achterom. Inmiddels hebben deze 
panden ook al weer plaats moeten maken voor modernere behuizingen en de parkeerga
rage aan de Afrol. In het vlot geschreven en rijkelijk geïllustreerde jubileumboek 
beschrijft Klaas Komaat de geschiedenis van Patrimonium en daarmee een belangrijk 
deel van de geschiedenis van de woningbouw en stadsontwikkeling in deze eeuw. De pro
blemen met de lokale en landelijke overheden worden daarbij niet uit de weg gegaan, 
evenmin als die met de klanten, de interne strubbelingen en de incidentele stedebouw-
kundige miskleun. Vele betrokkenen: huurders, bestuurders, medewerkers en een wet
houder, geven hun persoonlijk commentaar op de gebeurtenissen en ontwikkelingen. Het 
geeft de meer objectieve beschrijving van e.e.a. door Komaat een extra, diepere, dimen
sie. Een boeiend boek. 

(Eric van Rongen) 

BoekhuiS Veerpleln 33-35 - Vlaardingen - (010) 4358822 

d e n D r a a k Voorstudieboeken:(010)4600066 

Herdruk van: 
^ Tijdsbeeld van Vlaardingen deel 1 

bin"^'* Fotoboek van Markt, Hoogstraat tot Holy. 

Tot verschijnen 'oude prijs' a T «5 r j ö U (1 
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Uw boekhandel in Vlaardrngen-Holy 
Literatuur 

Spanning en Detectives 
Kookboeken 
Tumboeken 
Tijdschnften 
Wenskaarten 
Schnjfwaren 

PARKER pennen 
Rookwaren 

Handenarbeid 

AART PONTIER BV 
boek en kantoor 

DE LOPER 11-13 
VLAARDINGEN 

tel 010 - 474 32 15 
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Alles weten over 
lijfrente? 

VSB Bonk. Ook 
uw bonk voor 'n 
zekere toekomst. 

VSB^BANK 
Daar kom je verder mee. 



Reisbureau & Touringcarverhuur ANDERSON 
Van Hogendorplaan 69-a, Vlaardingen 

* Verhuur van luxe touringcars. Ook kompleet verzorgde dagtochten 
voor familie en vereniging. 

* Modern reisburo. Altijd last-minute reizen. 

Bel 010-471 14 47 

f. f» 

tDl) 
sdirijOEn 
seen 
Seschiedenis.... 

W e d r u k k e n h e t ! 

druliherg^out 
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