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Colofon
De Histonsche Vereniging Vlaardingen heeft tot doel het bevorderen van
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- 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 acceptgirokaart Het postgironummer van de vereniging is 750978 Leden knjgen jaarlijks het
Histonsch Jaarboek en 4 x per jaar het verenigingsblad Tijd Schrift
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Foto omslag:
Kees Verboom met
zijn vrouw Dirkje
staande in de deuropening van hun
drukkerij. Verboom
was uitgever van
diverse Vlaardingse
Couranten, waarvan
de 'Goedkope' wel de
bekendste was. Op de
achterzijde van deze
foto staat dat het een
opname van
Paterstraat 26 betreft,
maar dat is niet het
gevat. Blijkens het
bord boven de ramen
gaf Verboom de
Nieuwe Vlaardinger
uit. Hiermee stopte hij
in ieder geval voor
1904. Pas in 1905
verhuisde hij naar de
Paterstraat.
Waarschijnlijk is dit
Markt 20. De ouders
van de auteur van het
artikel over Verboom,
Den Admirant, woonden ernaast op nummer 19. {Foto: Stadsarchief Vlaardingen)
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James Wattweg 26
Postbus 136
3130 AC Vlaardingen
Telefoon: 010-4358844
Fax 010-4602603

Redactioneel
Als lees- en kijkvoer voor de komende feestdagen ligt hier weer Tijd-Schrift. Nummer 66
alweer, en de 28e jaargang. De prehistorische voorloper van dit moderne magazine verscheen in augustus 1969. De toenmalige redactie had niet kunnen vermoeden dat hun
geesteskind zoveel jaren later zo fraai uitgevoerd zou zijn. De redactie heeft er deze keer
een kaleidoscopisch geheel van gemaakt. In tegenstelling tot de vorige aflevering krijgt u
nu een viertal korte verhalen voorgeschoteld, samen met de bekende vaste rubrieken. Van
één daarvan, Weet u het nog van Wout den Breems, nemen we in dit nummer afscheid.
Volgend jaar komen we met een andersoortige terugkerende reeks, maar wat dat is, blijft
nog even een verrassing.
In het eerste artikel gunt de heer L.M. Pietersen, in een bewerking van redacteur Klaas
Bloem, de lezer een kijkje in het huishoudboekje van een vooraanstaand ingezetene van
het Vlaardingen van een eeuw geleden, reder Arnold IJzermans. Het geeft een beeld van
het dagelijks leven van de gegoede burgerij destijds. Een geheel ander beeld van leven en
wonen in de stad geeft de bijdrage van de heer M. Bot. Hij schetst enkele periodes uit zijn
vroege jeugd, in de jaren dertig doorgebracht aan en rond de Gedempte Biersloot. Daar
waren geen dienstmeisjes, maar moest er met bonen afhalen worden bijverdiend. Toch
zijn zijn herinneringen niet negatief. De mensen waren niet anders gewend en in ieder
geval met minder tevreden dan tegenwoordig. Een derde bijdrage is die van de heer M.
den Admirant over drukker M. Verboom. Hij was, blijkens het artikel, niet alleen drukker,
maar ook uitgever van enkele opeenvolgende 'couranten'. Het laatste stuk is een bijdrage van de Commissie Stad en Monument, waarin Bert van Bommel de achtergronden
schetst van het protest tegen de voorgenomen sloop van de Pniëlkerk en een lans breekt
voor meer aandacht voor herstel en behoud van uit architectonisch en stedebouwkundig
oogpunt belangwekkende naoorlogse gebouwen. De HVV houdt zich niet alleen met het
verre, maar ook met het nabije verleden bezig!
Dat steeds meer mensen, zelfs vanaf de andere kant van de wereld, het werk van de
HVV waarderen, blijkt uit het feit dat het doel dat het bestuur zich dit jubileumjaar had
gesteld, het bereiken van een ledental van 1200, in november gehaald is. Nu vallen er
altijd aan het einde van het jaar wegens opzegging weer een aantal leden af, daarom hebben we besloten om pas volgend jaar, als we de groei kunnen vasthouden en het 1250e
lid inschrijven, een klein feestje te vieren.
Namens de redactie wens ik u veel lees- en kijkgenoegen met dit Tijd-Schrift, met het
Historisch Jaarboek en de Vlaardingse (foto)boeken die u met de feestdagen vast krijgt of
misschien uzelf wel ten geschenke geeft.
Eric van Rongen, eindredacteur
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Boekhuis
den Draak

K. Kornaat:
De schok van het onbekende, Vlaardingen
voor, tijdens en na W.0. II.

Veerplein 33-35
Vlaardingen
(010)4358822
Voor studieboeken:

Van 49,50 voor 2 4 , 5 0
M.P. Zuydgeest:
Het zout verzouten, fotoboek over de
Vlaardingse haringvisserij tot 1992.

(010)4600066

Van 49,90 voor 2 4 , 5 0
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Van het bestuur
Waar Internet al niet makkelijk voor is: via e-mail kwam op 7 september het volgende bericht voor de Historische Vereniging
Vlaardingen binnen.
"Ik wil graag lid worden van uw vereniging en heb heden de
benodigde contributie voor 1997 en 1998 aan u overgemaakt.
Ik ben kort voor de oorlog in dienst getreden bij Van Berkel's
Patent in Rotterdam, en werd in 1952 overgeplaats naar Brussel. In
1954 volgde mijn benoeming als directeur van het bedrijf in
Durban, Zuid Afrika. Bij mijn pensionering ben ik benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Uiteraard heb ik Nederland
over de jaren vaak bezocht en heb het contact met mijn vaderland
nimmer verloren. Sinds 1994 wonen wij in Vancouver, Canada,
waar onze dochter met haar gezin woont.
Toen ik een paar maanden geleden door Vlaardingen liep om
een video-opname te maken van het oude stadsgedeelte was dat
nogal nostalgisch, welk gevoel vergroot werd toen ik, weer thuisgekomen, de fotoboeken 'Tijdsbeeld van Vlaardingen' las.
Met vriendelijke groeten, Henk van Buuren."
Na de heer Van Buuren uit Canada en de heer Dessens uit Australië
moet hier natuurlijk ook vermeld worden ons nieuwe lid de heer
C.D.R Borsboom uit Motueka, Nelson in Nieuw Zeeland. Het doet
het bestuur een genoegen nieuwe leden te kunnen verwelkomen die
zo ver weg wonen van hun geboortegrond, maar zich toch op de
hoogte willen houden van de Vlaardingse geschiedenis.
Ter herinnering: de 'home page' van de HVV is te vinden onder
http:/www.dsv.nl/~hvv. Bij het verschijnen van elk Tijd-Schrift
zullen de inhoudsopgave daarvan, de omslag en de lezingen- en
excursie-agenda op de HVV-site geplaatst worden.
Er is in Tijd-Schrift nog plaats voor enkele advertenties.
Belangstellenden wordt verzocht contact op te nemen met de
redactie, die de tarieven op verzoek kan toesturen.
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Rond een oud kasboekje
Louis M. Pietersen

Vooraanzicht van het
ouderlijk huis van
Arnold IJzermans aan
de Brede Havenstraat.
In 1903 is in de onderverdieping een
winkelpui aangebracht voor de firma
Spierdijk. Later was
Jamin hier gevestigd
en tegenwoordig huist
er een restaurant.
(Tekening: Stadsarchief Vlaardingen)

In de negentiende eeuw onderging Vlaardingen een sterke
opleving op het gebied van de visserij en aanverwante
industrieën. Vooral de van oudsher in Vlaardingen woonachtige ondernemers waren de grote drijfveer achter deze
groei. Zij hadden vaal< invloedrijice posities en, wat net zo
belangrijl< was, zij hadden het geld om nieuwe investeringen
te plegen.

Eén van de families die hierin een belangrijke rol speelden was de
familie IJzermans, vanaf circa 1750 inwoners van Vlaardingen en
in de laatste 150 jaar vooral bekend als reders en vishandelaren.
Daarnaast was de familie ook betrokken bij de oprichting van de
plaatselijke gasfabriek, actief in de gemeentelijke politiek en had
zij zitting in verschillende Rooms-Katholieke en sociale besturen.
Een kasboekje van de famiüe is de leidraad van dit verhaal.
Amoldus IJzermans is 15 jaar oud als zijn vader Hendricus in 1835
komt te overlijden en zijn moeder (Anna Catharina van den Burg)
alleen voor de opvoeding van
zijn 3 broers en zuster komt te
staan. Niettemin slaagt zij erin
om één en ander tot een goed
einde te brengen, want op 15
oktober 1849 betaalt Amoldus
ƒ 4500,- aan P.K. Drossaart
voor een huis aan de Brede
Havenstraat Wijk E nr. 52.
Arnold koopt dit huis omdat hij
wil gaan trouwen met de 23jarige Gertrude Elisabeth van
der Drift.
Na het kopen van het huis
volgde de inrichting; met het
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kasboekje in de hand kunnen we ons er een aardige voorstelling
van maken:
Het schilderwerk werd gedaan door de heren Engering en Rey voor
respectievelijk ƒ 78,07 en ƒ 3,58. Steyer de metselaar kreeg
ƒ 27,42 voor zijn werk en Debetz de smid ƒ 10,80. A. Stolk deed
het behangwerk voor een bedrag van ƒ 141,22. Toen deze werkzaamheden achter de rug waren, konden de tapijten gelegd worden
die voor ƒ 382,88 bij Allan aangeschaft waren. De rest van de
inrichting werd aangeschaft op een boelhuis, de eerste keer voor
maar liefst ƒ 504,92 en later voor nog eens ƒ 100,-. Het aardewerk
werd geleverd door J. Bos die een bedrag rekende van ƒ 135,45; de
prijs van het beddegoed was ƒ 221,-. Tenslotte werd in Parijs het
glaswerk gekocht: 36 glazen en 2 karaffen voor ƒ 20,50.
Amoldus IJzermans
(1820-1903) en zijn
vrouw Gertrude
Elisabeth van der
Drift (1826-1910).
(Foto's: auteur)

Het huis was klaar en de bruiloft kon beginnen. Maar wie was
nu eigenlijk Gertrude Elisabeth van der Drift? De bruid was de
oudste dochter van Adrianus van der Drift die, net als zijn vrouw,
in 1832 was gestorven tijdens een cholera-epidemie. Het zes-jarige meisje werd door haar grootmoeder verder opgevoed. Oma
Gertrude was weduwe van Pieter van der Drift, die in 1828 was
gestorven. Hun leven is beschreven in het boek '175 jaar Warmelo
en Van der Drift' door M.A. Struijs. Ongetwijfeld zal de kleine
Tijd-Schrift - pagina 7
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Gertrude een vrome opvoeding genoten hebben. Uit het kerkboek
'Christelijke onderwijzing der God minnende ziele' zal zij menigmaal psalm 101 gebeden hebben:
Ik ben gelijk geworden aan de pelikaan der woesteine.
Ik ben geworden als een nagtrave in 't huis.
Ik heb gewacht en ben geworden als een mussche
alleen wonende in het dak.
Helaas voor de jonge Gertrude maakte oma de huwelijksdag van
haar protégé niet meer mee, ze overlijdt op 16 juli 1848.
Arnold, een liefhebber van de poëzie, kende zijn bruid al van
kinds af aan en overlaadde haar, ook later toen ze reeds getrouwd
waren, met gedichten, liedjes en wensen waarin hij haar zijn liefde
betuigde.
Het kasboekje laat zien dat de grote dag met de nodige grandeur gevierd werd: de kosten van het stadhuis bedroegen ƒ 20,50
en er was een royale fooi voor een agent van ƒ 1,40. De pastoor van
de Rooms-Katholieke kerk kreeg ƒ 25,- (veel geld, als je nagaat dat
het gemiddelde weekloon rond de ƒ 7,50 lag!). Er waren drie speciale zangers ingehuurd die in de kerk het Veni Creator zongen, zij
kregen ƒ 5,- te verdelen.
Na de plechtigheden werd het feest voortgezet in zaal
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Excelsior. Een logische keuze, want
beide families waren in 1815 betrokken %\,'^l^^^\%^^''% ^ I s ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ B
geweest bij de oprichting van het
lokaal. Het bruiloftsmaal werd verzorgd door Poortman uit Rotterdam
voor ƒ 59,71. Ongetwijfeld zal het een
WiJ7E Henri's ihtnkUed. —• (Wiiar is Keeaje.)
vrolijke boel geweest zijn, want bij
Laat ODa vrolijk zameakliiikcu,
boekhandel Brüchwilder waren maar
'i Zij ei- nog eens ojigwet.
liefst 100 exemplaren van het lied
Dezen beker uit te drinken.
Op het lekker Zse-bankel *
'Vlaardings Welvaren' gekocht, het
Haring, letj
kasboekje vermeldt een bedrag van 10
Eê\ en vet,
vierduiten. De dichter van dit epistel
Daarvan kan de Bruigom praten ,
Wien Wj meest bij volle viitOQ
zou zeker wel in de familie Van der
Door (Kfrv-'S;wi*w aaiigebragt,
Drift gezocht kunnen worden, immers
In 71JI1 Ylaarditig tefrt^ulacht.
burgemeester Hendrik Pieter van der
Drift, de grootvader van de bruid, was
lu liet plaatsje waar de Haring,
reder geweest van het schip 'Vlaardings
Steeds een schat van zegen spreidt,
Welvaren' en had de familie in de loop
der jaren op bruiloften, verjaardagen en andere feestelijke gelegenheden verblijd met een groot aantal boertige en vromerijmen.De
wijs van 'Vlaardings Welvaren' is van 'Henri's drinklied' ('Waar is
Keesje'), ongetwijfeld een meezinger in die dagen.
Na alle feestelijkheden wordt de draad weer opgepakt, maar de
huwelijkse staat geeft Arnold blijkbaar grote inspiratie, want de
gedichten blijven uit zijn pen vloeien. 'Hulde aan 't Vlaardings
leven' is een lofzang op de visserij en in 'Hulde aan de nieuwe
woning' speelt stuurman Daan van Geest een grote rol.
Het gewone leven gaat ook gewoon zijn gang, zo blijkt uit het
kasboekje. Het huishoudgeld, ƒ 50,- per maand, wordt trouw elke
keer genoteerd. In september wordt het huishoudelijke werk verlicht door de komst van een dienstmeisje, dat ƒ 10,- per maand gaat
verdienen. Meneer en mevrouw maken in diezelfde maand een reis
naar de Jura: ƒ 300,-.
Om de drankvoorraad aan te vullen, levert W.J. Hazeman uit
Schiedam 9 flessen fijne wijn voor ƒ 18,50. En of het aan de wijn
lag of dat er een ongelukje is gebeurd vertelt de geschiedenis niet,
maar amper een jaar oud moet de vloerbedekking al gereinigd worden en dat kost de familie het bedrag van ƒ 10,-. Naast deze extra
Tijd-Schrift - pagina 9
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uitgaven zijn er natuurlijk talloze dagelijkse kosten, allemaal tot op
de cent nauwkeurig bijgehouden: hout, aardappelen, papier, boter
(bij de weduwe Ham: 1/16 vat voor ƒ 8,75), 180 flessen Rijnwijn,
een metselaar, kaarsen, een scheltrekker, koperslager De Zeeuw,
horlogier Van Pinxteren, turf bij Van de Heuvel, nieuwe hoeden,
apotheker Lagerwerff en een nieuwe jurk (op maat gemaakt bij
Porto, ƒ 20,15).
In januari 1851 wordt het huishoudgeld verhoogd naar ƒ 60,- en
in dat jaar worden weer wat extra kosten gemaakt: dokter van
Meegen ƒ 19,40, turf bij een Vriesche schipper, de kerkstoel
gemaakt voor ƒ 45,20 en de relikwiekast wordt door de Gebr.
Horrig gerepareerd voor ƒ 42,-. Deze kast is een typisch Rooms
verhaal, dat hopelijk ook nog eens verteld kan worden.
In dit jaar wordt nog een heel andere kostenpost opgevoerd: kinderkleding. De geboorte van dochter Anna in juli 1851 heeft financieel nogal wat voeten in de aarde: de docteur accoucheur krijgt
ƒ 25,-, baker Leun ƒ 7,50 fooi. Kaatje Hillenaar bakert voor ƒ 12,en als blijk van waardering krijgt de keukenmeid ƒ 1,- en de pastoor ƒ 7,50. Een geboorte moet natuurlijk ook bekend gemaakt
worden, dus worden er advertenties geplaatst in De Tijd en de
Nieuwe Rotterdamsche Courant, kosten: ƒ 4,-. Tenslotte wordt de
nieuwe telg gedoopt: het rijtuig voor de doopgang kost ƒ 1,- (plus
ƒ 1,-fooi).
In de loop van datzelfde jaar moet blijkbaar de broekriem wat
aangehaald worden. Er wordt geen nieuwe jas gekocht maar er
wordt er een gekeerd voor slechts ƒ 6,-, de boter van de weduwe
Ham is goedkoper geworden en waar de 2000 telhouten in 1850
nog ƒ 6,- kostten, verruilen ze nu van eigenaar voor ƒ 4,40. Wijn is
even taboe, als drank is er bier in huis: ƒ 3,85.
De krapte is blijkbaar van korte duur, want begin 1852 gaat het
huishoudgeld weer omhoog naar ƒ 80,- per maand en worden er
nieuwe tafels, hoeden en Engelse kolen gekocht.
Zo gaat het door, maand na maand, jaar na jaar beschrijft Arnold
gedetailleerd de maandelijkse uitgaven. Wat opvalt is, dat bij de
geboorte van hun kinderen de pastoor ƒ 25,- per doop blijft ontvangen en de koetsier ƒ 1,- plus hetzelfde bedrag als fooi. Het huisTijd-Schrift - pagina 10
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houdgeld stijgt in de loop der jaren naar ƒ 140,- per maand. Er werken dan inmiddels twee dienstmeisjes in huis.
Ook breidt het gezin flink uit. Na Anna in 1851 worden achter
elkaar nog negen kinderen geboren: Adriaan (1852), Daatje (1853),
Henry (1855), Jacoba (1856), Johannes (1858), Gertrude (1860),
Maria (1861), Johannes (1863) en als laatste Comelis (1865).
Tussendoor zag de alsmaar uitdijende famiUe ook nog kans om te
verhuizen naar het Toepad.
Vader Arnold hield zich, met zijn broer Comelis (getrouwd met
Anna Cramer uit Amsterdam, acht kinderen) als compagnon, bezig
in de rederij IJzermans &
Co, was vennoot in
IJzermans & Van der Drift
en liet nieuwe schepen bouwen voor Jan de Groot &
Cie: 'Vlaardings Leven',
'Vlaardings Bloei' en
'Vlaardings Hoop', drie
hoekerschepen. Tevens liet
hij, samen met J. Beukers,
P. van der Drift en A. van
der Burg, het barkschip
'Vrede' bij Pot in Kinderdijk van stapel lopen,
bedoeld voor handel op Oost-Indiè. Een druk bezet man dus, die
toch nog ruimte kon vinden om van tijd tot tijd wat rijmwerk het
daglicht te laten zien en zichzelf zelfs vergelijkt met de plaatselijke dichters Jacob van Dijk en Arnold Hoogvliet.
Het zou helaas te ver voeren om het verdere oervlaardingse
leven van Arnold en Gertrude te schetsen, een laatste bericht in
deze publikatie verscheen in de Vlaardingsche Courant (1896),
waar in een advertentie Amoldus en Comelis IJzermans berichten
dat zij uit de rederij zullen treden ten behoeve van hun beider
zoons, Adriaan en Louis. Zeven jaar heeft Arnold daarna nog van
zijn Gertmde, zijn oude dag en zijn gedichten kunnen genieten. Hij
overfeed in 1903 en werd begraven op het Emous. Gertmde zou
hem nog zeven jaar overleven.
Tijd-Schrift - pagina 11

De dnemastschoener/
barkschip Vrede op de
rede van Malta
(1966). (Foto: Stadsarchief Vlaardmgen)

De Gedempte Biersloot
Martin Bot
Wat is liet toch dat, naarmate je ouder wordt, je de neiging
hebt aan 'vroeger' terug te denl<en. In mijn geval is dat
beslist niet vanwege een terugverlangen naar die tijd, maar
meer een drang om precies te weten hoe het vroeger was.

Het lage huis naast de
fraaie Opel is
Gedempte Biersloot
53, het geboortehuis
van de auteur. In de
winkel van Korpershoek zat in de dertiger
jaren de groentenwinkel van Lensveld. Het
ronde dakraam aan de
achterzijde van het
woonhuis, van waaruit de schrijver de
omgeving verkende, is
te zien op p. 56 van
Tijdsbeeld van
Vlaardingen deel 4,
waar deze opname
ook uit afkomstig is.
• (Foto: Stadsarchief
Vlaardingen)

Ik ben geboren in 1928 op het adres Gedempte Biersloot 53. Mijn
ouders hadden acht kinderen, 4 jongens en 4 meisjes. Ik was de
jongste. We hadden dus een groot gezin, maar toch kan ik mij niets
over ruimtegebrek herinneren. Ik vraag mij nog steeds af hoe groot
de huiskamer in werkelijkheid is geweest; tenslotte was er beneden
ook nog een gemeubileerde 'voorkamer', waar we maar weinig tijd
doorbrachten. In de huiskamer bevond zich ook nog de bedstee van
mijn ouders. Aan het voeteneind hing de 'krib', waar ik ook nog in
gelegen heb. Eén van de bedsteedeuren had een klepel waarmee de
deur vastgezet kon worden. Later sliep ik boven, net als de anderen. De meisjes hadden aan de voorkant van de zolder een slaapkamer, met daarboven een vliering. Op de rest van de zolder sliepen de jongens, twee in een tweepersoonsledikant en twee (waar-
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onder ik) in een bedstee aan de achterkant. Boven mijn hoofd
bevond zich een plank, waarop we wat speelgoed kwijt konden,
onder meer mijn 'Flipposcoop' met filmpjes van Tielse Flipje.
Onder mijn bed bevond zich een ruimte waarin onder meer een
voorraad aardappelen werd opgeslagen. We moesten er regelmatig
op letten dat ze niet gingen spruiten. Onder het ronde dakvenster
stond een dekenkist en als je daar op stond, kon je heerlijk naar buiten kijken.
De
'bewaarschool'jaren
bracht ik door op de kleuterschool in de Liesveldselaan.
Vervolgens ging ik een viertal
jaren naar de Da Costaschool.
We schreven daar - althans in de
eerste klassen - nog met griffels
op een lei. Om de lei schoon te
vegen had je een sponsje en dat
bewaarde je, samen met de griffel, in een sponsendoosje. Soms
deed je daar ook wel eens een
bruine boon in, die dan ging ontkiemen. De boon werd daarna in de tuin geplant, maar in mijn herinnering kwam er meestal niet veel van terecht. Achter de school
waren slootjes. Als het 's winters gevroren had gingen we daar 'ijssietaaien'; je kwam dan wel vaak met natte voeten thuis! Een keer
zakte er een jongen door het ijs; die hebben we toen gered en drijfnat thuisgebracht. Als het erg koud was, hadden sommige kinderen
kranten onder hun kleding; dat kraakte hoorbaar als ze in hun
schoolbank gingen zitten.
Op school hadden we de juffrouwen Hennekens, Van
Manneken en Van Dam en de meesters Spanjersberg en Imhof.
Bovenmeester was de heer Huitema. Hij was in mijn ogen een
strenge man, maar thuis konden ze hem wel waarderen. In mijn
herinnering droeg hij altijd een loden jas. Soms mocht je onder
schooltijd boodschappen voor hem doen. Dan liep je door de stille
straten en dat maakte altijd grote indruk op me. Meester Huitema
toonde regelmatig belangstelling voor ons gezin. Zijn dochter was
onze huisarts; ze heeft een keer geprobeerd om een erwt, die ik in
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In de Christelijke
Bewaarschool aan de
Liesveldselaan zwaaide juffrouw Van
Leeuwen (links) de
scepter (Foto:
Stadsarchief
Vlaardingen)

De Gedempte Biersloot - M. Bot

Op 2 maart 1955 is
het voorste deel van
de Liesveldselaan al
afgebroken De
Christelijke
Bewaarschool, het
grote gebomd achter
de 'pilaar', staat er
echter nog. {Foto:
Stadsarchief
Vlaardingen)

mijn neus had gestopt, te verwijderen. Vergeefs: de erwt was al zo
gezwollen, dat ik naar een arts in Rotterdam moest!
Op weg naar school ging ik altijd een vriendje ophalen dat in
de Cronjéstraat woonde. Die vriendschap werd thuis met enige
tegenzin geaccepteerd, want zijn ouders waren 'van de Rooien' (de
SDAP). Ook het feit dat ik via de radio(distributie) naar 'Ome
Keesje' en 'De vrolijke klas' luisterde, werd niet erg gewaardeerd.
Ik zat altijd met één oor aan de
luidspreker gekluisterd en het
volume stond heel laag, zodat de
anderen niet mee behoefden te luisteren.
Elektriciteit hadden we nog
niet. Als ik naar bed ging werd een
petroleumlampje aangestoken. In
de huiskamer hadden we gasverlichting. Die moest je altijd heel
voorzichtig aansteken, want de
gaskousjes waren erg kwetsbaar.
Het licht ging met een plof aan en
het duurde altijd even voor het op volle sterkte was. Met een kettinkje kon je het licht hoger of lager draaien en als het stil was kon
je het gas horen suizen.
Toiletspoelers waren in het begin van mijn jeugd ook nog niet
aanwezig. Ik herinner mij nog goed de 'boldootwagens' die periodiek de volle tonnen voor lege kwamen verwisselen. Een plasje
deed je in een putje op het plaatsje tussen de woning en de tuin.
Primitief? Ach, je was niet anders gewend. Daar leerde ik van mijn
vader het rijmpje 'Koning, keizer, generaal...'. Voor onze verhuizing in 1939 werd gelukkig ook in deze buurt riolering aangebracht.
Links van ons huis was een zaaltje waarin onder meer een naaischool ('modevakschool') en een muziekschool waren gevestigd.
's Avonds lag ik in bed vaak naar het accordeonspel te luisteren.
Rechts van ons huis was de groentewinkel van Lensveld. Hij had
een groentewagen met een paard en één keer mocht ik op de bok
van de wagen meerijden: een ware belevenis! Halverwege de rit
kreeg het paard een zak met voer om zijn nek gehangen en met hefTijd-Schrift - pagina 14
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tige bewegingen van zijn kop voedde het beest zich. Menige
zomeravond hield ons gezin zich bezig met het afhalen van snij- en
sperciebonen voor de groenteman, die de bonen dan inmaakte voor
de wintermaanden. Leuk vond ik dat werkje niet, maar het betekende bijverdiensten voor het gezin. Iets verder naar rechts was de
melkwinkel van Mooi te vinden. Achter de winkel was in de Eerste
Liesveldsesteeg een grote kippenren en als je daar langs kwam
hoorde je altijd een enorm gekakel. De eieren kwamen terecht in
een grote glazen stolp die in de etalage stond.
In de vrije tijd werd er veel op straat gespeeld: knikkeren, hinkelen en touwtje springen waren geliefde spelletjes. In mijn eentje
was ik vaak aan het hoepelen. Met een ijzeren hoepel waaraan een
stang was bevestigd liep ik dan door de Bierslootstegen. Ik vermoed achteraf dat de bewoners - die vaak buiten voor hun huisje op
een stoel zaten - de herrie die ik maakte wel niet erg gewaardeerd
zullen hebben.
Op woensdagmiddag ging ik vaak kijken bij slagerij Paalvast,
want dan werden er varkens geslacht. De luiken waren wel gesloten, maar er was altijd wel een kier te vinden waar je doorheen kon
gluren. De winkel is er niet meer. Het pand is afgebroken voor de
aanleg van het Liesveld.
Een groot deel van de
Gedempte Biersloot en
ook onze vroegere
woning bestaan niet
meer. Voor herinneringen moet ik het hebben
van mijn geheugen en
van oude foto's. Maar
misschien is dat ook
maar wel zo goed: de
werkelijkheid van vroeger zou wel eens tegen
kunnen vallen!
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Op de hoek van de
Gedempte Biersloot
en de Rehobothstraat
was de slagerij van
Paalvast. Een opname
uit circa 1910.
(Foto: Stadsarchief
Vlaardmgen)

C. Verboom, drukker en uitgever
van een Vlaardingse courant
Maarten den Admirant
'Kees de Goedkope' werd hij schertsenderwijs wel
genoemd. Die bijnaam dankte Cornells Verboom (1874-1940)
aan het feit, dat hij in het begin van de twintigste eeuw de
'Goedkoope Vlaardingsche Courant' uitgaf. Verboom was
vanaf 1907 ook redacteur van dit algemeen nieuws- en
advertentieblad, dat voor de prijs van zeven en een halve
cent per maand wekelijks bij de abonnees werd thuisbezorgd. Eind 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, moest
de uitgave worden gestaakt.
In de jaren dertig gaf Verboom opnieuw een krant uit: het
Vlaardings Nieuws- en Advertentieblad. In de zomer van
1940 legden de Duitsers dit blad een verschijningsverbod
op.

Cornells Verboom was afkomstig van het
Zuid-Hollandse dorp Gouderak, waar hij op
30 januari 1874 het levenslicht zag. In 1896
trad hij te Vlaardingen in het huwelijk met
Dirkje Snijders. Na enige tijd als 'letterzetter' in Den Helder te hebben gewerkt, vestigde hij zich op 27 maart 1901 te Vlaardingen.
Reeds in april aan dat jaar startte hij met de
uitgave aan 'De Nieuwe Vlaardinger, kleine
courant voor Vlaardingen en omstreken'.
Destijds verschenen er in deze stad al
drie andere kranten, t.w. de Vlaardingsche
Courant van J.F.C. Brückwilder (sedert
1869), de Nieuwe Vlaardingsche Courant
van Dorsman & Odé (sedert 1873) en De
Vlaardinger, een christelijk weekblad, sinds
1888 uitgegeven door A. van der Meijden.
De eerst- en de laatstgenoemde krant hielden
echter in juni 1901 op te verschijnen.
Tijd-Schrift - pagina 16

1 4 e Jtuitga,ng.

C3-OEID:

WRDJra

Algomeeii Niuuws- (in Advertentieblad

C. Verboom, drukker en uitgever - M. denAdmirant

Met een omvang van 4 pagina's in een formaat van 35 x 25 cm
was De Nieuwe Vlaardinger inderdaad een 'kleine courant'.
Ondanks de beperkte plaatsruimte had het blad toch een tamelijk
gevarieerde inhoud. Zo vinden we in het nummer van zaterdag 22
juni 1901 berichten over de oorlog in Zuid-Afrika, een vervolgverhaal onder de titel 'Boer en Brit', enkele binnenlandse berichten,
plaatselijk nieuws, visserij- en marktberichten en een aantal advertenties.
In 1902 kreeg het blad een groter formaat en een andere naam:
Goedkoope Vlaardingsche Courant. Kortweg werd de krant de
'Goedkoope' genoemd. De drukkerij, aanvankelijk gevestigd Afrol
3, was intussen verhuisd naar Markt 20. Met ingang van 15 april
1905 werd het bedrijf verplaatst naar Paterstraat 26 (hoek
Westnieuvland), waar het tientallen jaren gevestigd bleef.
De inhoud van de krant had een uitbreiding ondergaan. Het
blad bevatte meer buitenlands, binnenlands en plaatselijk nieuws,
een feuilleton en korte gemeenteraadsverslagen. Een belangrijke
plaats namen de redactionele beschouwingen in: veelal openingsartikelen met een politieke strekking.
fcOOFE
No. fiB4 Curieus waren de in het blad geplaatste
'samenspraken', waarin dikwijls de lokale
politiek onder de loep werd genomen. Zoals
voor de hand ligt, was de krant voor een
\im VLAAKDINGEN en OMSTSEKEN groot deel gevuld met advertenties.
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In redactionele stukken werd blijk gegeven
van onverholen sympathie voor de politieke
ideeën van A.P. Staalman, die in de jaren
1894-1905 in de Tweede Kamer het kiesdistrict Den Helder vertegenwoordigde.
Staalman huldigde progressieve opvattingen
en gold als een buitenbeentje in de
Antirevolutionaire Partij. In april 1905
kwam het tot een breuk met die partij, waarna Staalman en de zijnen de ChristenDemocratische Partij (CDP) oprichtten.
Verboom, die zoals vermeld enige tijd in
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Den Helder had gewoond, was wellicht in die periode al onder de
bekoring van Staalman gekomen. Vanaf 1905 koos de Goedkoope
Vlaardingsche Courant duidelijk partij voor de ChristenDemocraten.
Af en toe was de redactie gewikkeld in een pennenstrijd met De
Moker, het orgaan van de afdelingen Schiedam en Vlaardingen van
de SDAP. Toen reder A. Hoogendijk Jzn. in 1906 de lonen van zijn
vissers had verlaagd, werd De Moker door de Goedkoope ervan
beschuldigd deze 'kapitalistische wandaad' te hebben goedgepraat!
De toenmalige redacteur van de Goedkoope, H. van der Linde, was
iemand met nogal radicale politieke ideeën. Later sloot hij zich aan
bij de in 1907 opgerichte Bond van Christen-SociaUsten. Zijn
opvolger Van Munster koesterde meer gematigde opvattingen,
maar déze redacteur was naar het oordeel van Verboom te weinig
progressief. Nadat Van Munster in september 1907 zijn functie had
neergelegd, hield Verboom de redactie van zijn blad in eigen hand.
De politieke kleur van de Goedkoope viel niet bij alle lezers in
de smaak. In een ingezonden stuk in het nummer van 3 april 1909
zegt ene J. van Deventer het te betreuren, dat het blad de weg van
de christen-democratie is opgegaan en zich niet gehouden heeft bij
de oude beproefde beginselen van de antirevolutionaire partij; de
laatste jaren is het volgens hem niet anders dan één uitval tegen het
zogenaamd christelijk conservatisme, waaraan de antirevolutionaire partij zich zou hebben verkocht. De beste voormannen van de
partij worden als aartsconservatieven gebrandmerkt en het blad
doet het voorkomen alsof de antirevolutionairen er de schuld van
zijn dat nog niet meer van de sociale wetgeving is tot stand gekomen.
Patrimonium

Belangwekkend uit sociaal-historisch oogpunt zijn de samenspraken die in de periode 2 juli 1910 tot 6 mei 1911 onder het hoofd
'Patrimonium' in de Goedkoope Vlaardingsche Courant verschenen. In deze rubriek kwam de in 1890 opgerichte Vlaardingse afdeling van het christelijke werkliedenverbond 'Patrimonium' aan het
woord. De samenspraken tussen Kobus en Piet waren kritisch van
toon. Vaak werden slechte levensomstandigheden van de arbeidende klasse in Vlaardingen aan de kaak gesteld. Over de huisvesting,
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bijvoorbeeld, merkt Kobus het volgende op: "Al die ondoelmatige,
ongezonde krot-, slop-, kelder- en zolderwoningen moeten verdwijnen en dat tegen al het conservatief gepruttel in, en daarvoor
moeten overal verrijzen: goedkope, eenvoudige, gezonde, gemakkelijke en doelmatige arbeiderswoningen, zonder in der socialisten
fout te vervallen, door al te voortvarend te worden".
Het personeel van
drukkerij Verboom tijdens een uitje in
Bergen (NH) in
1930. Op de achterste rij v.l.n.r.:
M.A. den
Admirant-Nieuwstraten met haar
zoon, de auteur
van dit artikel, op
haar arm,
D. VerboomSnijders,
C. Verboom,
M. den Admirant.
Op de voorste rij
v.l.n.r:

De meeste arbeiderswoningen zijn te klein en te bekrompen. Zo'n
woning heeft een oppervlakte van ongeveer 12 vierkante meter. In
deze kleine ruimte, waarin doorgaans twee volwassenen en vier
kinderen wonen, wordt gestookt, gekookt, geslapen en hangt de
was te drogen (19 en 26 november 1910).
Ook de voedingstoestand van de werkende klasse laat veel te
wensen over. In een van de samenspraken klaagt Kobus erover, dat
het brood niet meer dat van vroeger is: het wordt van buitenlands
meel gebakken "en wie zal zeggen waarmee het vermengd is". Op
de boterham smeert men margarine; natuurboter gaat naar het
buitenland! Eieren worden in een werkmansgezin nauwelijks gegeten. Melk wordt alleen gebruikt in de koffie of de thee, vlees komt
alleen op zondag op tafel; op door-de-weekse dagen moet men het
doen met Amerikaans spek. Over de kwaliteit van het vlees is
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L. Bel met verloofde,
c. Roest (?) en
D. Kramer met zijn
verloofde J. van der
vaart. (Foto: auteur)
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Kobus evenmin tevreden: "wij moeten ons behelpen met het vlees
van afgebeulde Engelse werkpaarden". Het gevolg van dit alles is,
dat het arbeidersgeslacht verzwakt en minder bestand is tegen
koude en tegen zware arbeid (17 december 1910).
De laatste samenspraak tussen Kobus en Piet komt voor in het
nummer van 6 mei 1911. In de Goedkoope van 10 juni 1911 is te
lezen dat de Patrimonium-mannen misbruik hebben gemaakt van
de goedheid van de redactie.
Van de Eerste tot de Tweede Wereldoorlog

Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken,
werden de lezers van de Goedkoope voortdurend op de hoogte
gehouden van de krijgsverrichtingen. Duidelijk blijkt uit de overzichten dat Verbooms sympathie niet naar de geallieerden, maar
naar de Duitsers en hun bondgenoten uitging.
Tijdens de oorlog werd krantenpapier steeds schaarser, met
gevolg dat de uitgave van het blad ernstig in het gedrang kwam en
met ingang van 1918 moest worden stopgezet.
Met de levering van handels- en familiedrukwerk wist Verboom
zijn bedrijf draaiende te houden en een klein aantal werknemers
emplooi te bieden. Tijdens het haringseizoen, als er prijscouranten
gedrukt moesten worden, was er doorgaans volop werk.
Verboom was een sociaal voelend patroon, die voor zijn personeel uitstapjes organiseerde. Eens voerde de tocht zelfs over de
grenzen en werden o.m. de grotten van Remouchamps bezocht!
Een andere keer hielden Verboom en zijn vrouw met vier werknemers en de hunnen vakantie in het noordhollandse Bergen.
In de jaren dertig waagde Verboom zich opnieuw aan de uitgave van een krant: het Vlaardings Nieuws- en Advertentieblad, dat
wekelijks huis aan huis in Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
werd verspreid. Het betekende voor de drukkerij meer werk en
meer personeel. De naam van het blad was enigszins misleidend;
de inhoud bestond voornamelijk uit advertenties, terwijl het nieuws
in hoofdzaak beperkt bleef tot de rubrieken burgerlijke stand en
predikbeurten. Meestal bevatte het blad ook een feuilleton.
In de zomer van 1940 legden de Duitse bezettingsautoriteiten
het blad een verschijningsverbod op, nadat in het nummer van 26
juli een hun onwelgevallige advertentie was opgenomen. Een
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Vlaardingse banketbakker meldde daarin: Ons WILHELMIENTJE
staat nog steeds bovenaan en Nieuwe Soorten Boterkoekjes vindt u
onderaan in de advertentie. De Duitse maatregel werd later ingetrokken, maar als gevolg van papierschaarste moest de uitgave van
de krant al spoedig worden stopgezet.
Cornells Verboom maakte het einde van het Vlaardings
Nieuws- en Advertentieblad niet meer mee. Op 27 januari 1940 is
hij in zijn woonplaats Vlaardinger-Ambacht overleden.
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Red de Pniëlkerk
Bert van Bommel

c
De Pniëlkerk aan de
Henriette Roland
Holststraat, een
schepping van architect Jac. van der Vlis.
(Foto: Stadsarchief
Vlaardingen)

namens de commissie Stad en Monument
De Historische Vereniging Vlaardingen heeft zich op Open
Monumentendag 1997 (13 september j.l.) in een open brief
gericht tot de leden van de Hervormde Gemeente
Vlaardingen. Kortweg kwam het verzoek er op neer, dat zij
worden gevraagd de beslissing om de Rehobothkerk te
behouden en de Pniëlkerk te (laten) slopen opnieuw in overweging te nemen, omdat met de cultuurhistorische waarde
van beide gebouwen niet of in elk geval onvoldoende rekening is gehouden. Alleen een discussie binnen de
Hervormde Gemeente kan, zo is onze inschatting, nog de
redding voor de Pniëlkerk betekenen. De betrokken kerkbesturen zijn niet bereid de -emotioneel beladen- beslissing te
heroverwegen, zodat de gemeenteleden zelf de laatste strohalm vormen waaraan wij ons kunnen vastklampen.
Uiteraard verdienen de leden van de Historische Vereniging
Vlaardingen een uitleg van motieven van deze actie.
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Hoewel we bij 'monumenten' allereerst aan oude gebouwen denken, moeten we niet vergeten dat er ook in een recenter verleden
gebouwen tot stand zijn gekomen die deze benaming verdienen.
Traditioneel richt de monumentenzorg zich op gebouwen van voor
1850. De laatste jaren is er toenemende aandacht voor jonge monumenten, dat wil zeggen monumenten uit de periode 1850-1945.
Bescherming van Vlaardings belangrijkste gebouwen uit die periode is, zowel bij het Rijk als bij de gemeente, in voorbereiding. Een
categorie die aan de aandacht dreigt te ontsnappen zijn de nog jongere monumenten. Met name de gebouwen die in de Wederopbouwperiode (1940-1965) tot stand zijn gekomen, blijken gemakkelijk het slachtoffer te worden. Een aantal daarvan is al verdwenen of verminkt. Vlaardingen is, zo blijkt uit onderzoek, rijk aan
bijzondere gebouwen uit die periode. Als we niet oppassen is die
schat echter verdwenen voor we beseffen dat we hem gehad hebben. Na het politiebureau, het ENCK-recreatiegebouw, het
Kolpabad en andere gebouwen dreigt nu ook de Pniëlkerk verloren
te gaan. Komende generaties zullen ons deze kaalslag onder toekomstige monumenten hoogst kwalijk nemen!
De Pniëlkerk is ontworpen door de Vlaardingse architect Jac.
van der Vlis. Deze architect is te rekenen tot de traditionalisten
(gemakshalve, maar niet terecht, bij elkaar geveegd onder de naam
Delftse School). Pas de laatste jaren is voor die stroom in de architectuurgeschiedenis meer waardering ontstaan. De Pniëlkerk doet
in zijn uitdrukkingsvorm denken aan het werk van rijksbouwmeester Friedhoff, wiens roemruchte belastingkantoor aan de
Wibautstraat in Amsterdam verhitte reacties heeft opgeroepen. Het
verzet dat deze architectuur heeft opgeroepen staat velen nog in de
weg als het er om gaat deze architectuur te waarderen. Het denken
is ten negatieve beïnvloed en het autoritaire dat in de vorm wordt
uitgedrukt belet tot op heden een brede waardering. Kijkt men
meer objectief naar het gebouw, naar de ongekend hoge kwaliteit
van de kerkzaal bijvoorbeeld, waarin op voorbeeldige wijze met
licht en ruimte is omgegaan, dan ontkomt men niet aan bewondering voor de prestatie van Van der Vlis. Niet voor niets noemt hij in
1960 dit gebouw als zijn mooiste werk.
De Rehobothkerk zou ook een mooie kerk geworden zijn, ware
het niet dat het plan dat was gemaakt te duur bleek te zijn. Aan de
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Van Hogendorplaan was al wat jaren eerder de hervormde
Immanuëlkerk gebouwd en hoewel deze kerk in architectonisch
opzicht van weinig waarde is, was hij wel goedkoop. Men besloot
derhalve die kerk min of meer te kopiëren. Het resultaat, de huidige Rehobothkerk, is weinig verheffend.
Samen op weg, zoals de hervormd-gereformeerde samenwerking wordt genoemd, lijkt ertoe te leiden dat de Pniëlkerk gesloopt en de Rehobothkerk behouden blijft. Belangrijkste argument
is, naar men ons heeft verteld, dat de Rehobothkerk geografisch
gunstiger is gelegen. Hemelsbreed is de afstand overigens minder
dan vijfhonderd meter. Functioneel en technisch kunnen de verschillen niet groot zijn, al is het hervormde orgel naar zeggen beter.
Men zou zich met ons —terecht— kunnen afvragen of deze argumenten overtuigend zijn. In elk geval zal de conclusie van latere
generaties zijn dat na de culturele blamage uit de jaren vijftig, toen
een slecht architectonisch ontwerp nota bene werd herhaald om
wille van de kosten, de leden en bestuurders van de kerk niet wijzer zijn geworden: weer om zuiver utilitaire redenen begaat men
een culturele wandaad door de blamage te behouden en het pronkstuk weg te gooien. Alsof de kerk geen (culturele) verantwoordelijkheid naar de maatschappij heeft!

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 B o l ' E s , Schiedam
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Weet u het nog?
Wout den Breems

Het bijzondere geveltje in de vorige Weet u het nog? stond aan het
Westnieuwland, hoek Sclaavenburg, en bekende bewoners van het
pand waren slager Van Wolferen en slager Gerrit Broek (zie ook
Historisch Jaarboek 1990). Helaas wist niemand te vertellen wat de
gevelomamenten voor betekenis hadden en daar ging het mij toch
eigenlijk om. Misschien komt het nog eens boven water.
Op de oproep van de heer Joh. den
Breems aangaande de foto van een
van de afdelingen van Liefde en
Vrede kwam ook een aantal reacties. De heer N. van Minnen uit
Overveen meldde dat op de tweede
rij, tweede van links, Maarten van
der Windt zit, die op latere leeftijd
naar Italië is verhuisd en dat J.C.
Broeken, hervormd predikant, is
overleden. Op de achterste rij uiterst links zit wijnhandelaar Frank
Boer. Ook F. de Goede, J. van der Vlis en A.G. van der Weiden zijn
overieden, aldus de dames De Goede en Schrier en de heer
Sluimer. Dus ontbreken nog de namen op de middelste rij 3 en 5.
Ook ga ik nog even met u terug naar de foto van het mannenkoor
De Lofstem. Op de middelste rij nummer 7 van links staat Nic. van
der Berg, op de achterste rij uiterst
rechts staat Krijn van Keulen en de
dirigent is Piet Scholten. Volgens
mevrouw J.J. Jacobs is de persoon
op de middelste rij nummer 4 niet
Thijs Planken, maar haar oom
Arend van der Knaap. Met deze
opmerkingen sluiten we de correspondentie over de Lofstem af
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Weet u het nog - Wout den Breems

In de voorlopig laatste aflevering van deze rubnek nu een tweetal
prenten waarvan de eerste niet zo moeilijk zal zijn. Als u weet waar
de grote foto is genomen en er misschien iets over kan vertellen,
dan hoor ik het graag van u. De tweede foto zal
lastiger zijn. Op zaterdagavond 29 juni 1957
maakte A.J. van Druten een fraaie foto van dit
Vlaardings schoon. De foto is gemaakt tijdens
een rollershow van de Eerste Vlaardingse
Rolschaatsen Club 'Insulinde' aan de
Insulindesingel. Wie zijn deze jonge dames?
Stuur uw verhaal of reactie naar:
Wout den Breems,
Arnold Hoogvlietstraat 69,
3134CBVlaardmgen
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Historische cursussen
Ken uw stad

Een in Vlaardingen inmiddels heel bekende cursus is Ken uw Stad,
die op maandagmiddagen van 2 - 4 uur wordt gehouden. Parallel
loopt een identieke cursus op de maandagavonden, van 8 tot 10 uur.
De cyclus start half januari en stopt eind april. De cursus wordt
georganiseerd door het ServiceTeam VVV Vlaardingen en opgave
is mogelijk bij de coördinator Arie Ouwendijk. Wanneer u in
december nog informatie aanvraagt (telefonisch op werkdagen tussen 10 en 5 uur: (010) 435 3322) en de ƒ 60,- cursuskosten tijdig
overmaakt, kunt u wellicht nog meedoen. In de cyclus van september tot december (14 bijeenkomsten) ligt de nadruk op de 'basis'wetenswaardigheden: geschiedenis, bezoek aan de musea, enz.,
terwijl in de 2e cyclus (dus van januari tot eind april) dieper op een
aantal zaken wordt ingegaan (bezoek stadhuis, Vlaardingse specialiteiten, gemeenteraad, Vlaardingen ondergronds, kunst, cultuur,
sport, recreatie, natuur, om maar enkele van de plm. 20 onderwerpen te noemen). U verneemt alle wetenswaardigheden van steeds
andere terzake uitermate deskundige docenten, elke week ook op
een andere locatie.
Kortom: leer nü eens uw eigen stad kennen! In de afgelopen 13
cursussen (sedert 1991) gingen al meer dan 400 thans zéér enthousiaste Vlaardingers u voor!
Vereniging Cuitureel Erfgoed Zuid-Holland

Deze vereniging is een voortzetting van de Federatie voor Musea
in Zuid-Holland. Zij spant zich o.a. in voor zaken die voor een
plaatselijke organisatie te veelomvattend zijn, of waarvoor per
gemeente te weinig belangstelling is om de activiteit te laten slagen.
Zo is bekend het project Industrieel Erfgoed, dat onder meer
door middel van het uitzetten van een aantal fietstochten door
Zuid-Holland de industriële panden in Zuid-Holland onder de aandacht wil brengen.
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Werf een nieuw lid en ontvang als premie een

'Verjaardag kalender
Vlaardingen'
Als u voor 1 april 1998 een nieuw lid van
de Historische Vereniging aanbrengt ontvangt u van
ons een schitterende 'Verjaardagkalender Vlaardingen'.

Spelregels:
-Haal bij onze boekhandel een inschrijfformulier.
-Lever dit ingevulde formulier bij ons in met aparte
vermelding van uw naam en adres.
-Na betaling van de contributie door het nieuwe lid
ontvangt u de kalender gratis thuisbezorgd.
De kalender ligt ter inzage in onze winkel en
kan uiteraard ook los gekocht worden.
Deze aanbieding is geldig tot 1 april 1998
en zolang de voorraad strekt.

Aart Pontier BV, boek en kantoor

L

De Loper 11-13
3136 CM Vlaardingen
Tel. 010-474 32 15
http://www.boeknet.nl/pontier
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Voor de HVV-leden is het wellicht goed om te weten dat de
vereniging in de komende maanden ook enige interessante cursussen op het gebied van geschiedbeoefening gaat organiseren:
- Op zoek naar verborgen schatten - methoden van lokaal en
regionaal historisch onderzoek. Maandagen 26-1,9 + 23-2, 9 + 233 van 2 - 4 uur, Delft, ƒ 125,-.
- Onderzoek naar huis, straat of buurt. Maandagen 23-2,2,9,16,
23 en 30 maart van 10-12 uur. Leiden, ƒ 155,-.
Daarnaast inventariseerde zij een aantal door andere instanties
georganiseerde cursussen, zoals de cursus Paleografie (oud schrift)
in Gouda, 12 lessen van januari tot april, ƒ 180,-.
Ook onze stadsarchivaris Harm-Jan Luth geeft een cursus
Paleografie. Deze cursus is in september al gestart (op maandagen
van twee tot half vier), en bestaat uit twaalf lessen voor ƒ 150,-.
Wanneer u belangstelling hebt, waag er eens een telefoontje aan:
(010) 2484 997.
Indien u voor een bepaald onderwerp interesse heeft, kunt u een
kontakt-adres opvragen bij Arie Ouwendijk, telefoon tussen 10 - 5
uur: (010)435 3322.

Markt 57 Vlaardingen
Tel. 010 ; ^ 36 85

Alles weten over
lijfrente?
VSB Bank. Ook
uw bonk voor 'n
zekere toekomst.
VSB*BANK
D a a r kom je verder m e e .
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Boekbesprekingen
Vlaardingen zo was het, samengesteld door Frans W. Assenberg.
Verkrijgbaar bij BoekenVoordeel aan het Liesveld.
Alhoewel er in dit boekje met prentbriefkaarten van Vlaardingen veel aardige plaatjes te
zien zijn, is het toch jammer dat het een wat rommelige opbouw kent. Er zit niet zoveel
lijn in en er wordt nogal door de stad en de tijd heen en weer gesprongen. Twee series
foto's geven een beeld van de visserijaktiviteiten en van erebogen die in diverse straten
werden opgericht ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van koningin
Wilhelmina dan wel haar bezoek aan Vlaardingen. Vooral deze laatste serie vond ik wel
aardig; een dergelijke koningsgezinde creativiteit zie je niet veel meer, althans niet in
onze stad. Voor de pretentieloze prijs van ƒ 12,50 is het werkje toch zeker geen miskoop.
Vlaardingen in en uit het slop, door M.P. Zuydgeest, J. Borsboom en H. Brobbel.
Verkrijgbaar in de Vlaardingse boekhandel voor ƒ 34,90.
Eigenlijk zijn dit twee boeken in één band. In het eerste deel wordt in 109 merendeels
nooit eerder gepubliceerde foto's van de Vlaardingse professionele amateurforografen J.
Sluimer en A.J. van Druten allereerst een beeld gegeven van dat deel van het centrum
waar nu het Liesveld ligt. Vroeger was dat een dichtbebouwde wijk, met meest kleine en
benauwde woningen, gebouwd in een tijd waarin nog niet zoveel aandacht geschonken
werd aan de kwaliteit van het woonmilieu. Ontegenzeglijk zijn er veel karakteristieke en
pittoreske straatjes, steegjes en slopjes verloren gegaan, maar in de meeste afgebroken
huizen zou tegenwoordig toch geen zinnig mens meer willen wonen. Die afbraak is het
tweede thema, op de voet gevolgd door de opbouw van een voor die tijd zeer modem en
ruim winkelcentrum en een ook toen al omstreden viaduct. Het enige waar ik niet zo over
te spreken ben is de opmaak. De foto's staan soms wat rommelig gerangschikt, kennelijk
is dit ook mede het gevolg na de lange en informatieve, maar vaak wat herhalende bijschriften.
In het tweede deel van het boek wordt uitgebreid de voor de visserij zeer belangrijke
bedrijfstak van de kuiperij beschreven, met de nadruk op het edele handwerk. Je krijgt al
lezende een grote bewondering voor het vakmanschap van de tonnenmakers, die onder
vaak slechte omstandigheden en voor een geringe beloning hun inspannende werkzaamheden moesten verrichten. Ook hier geven de vele foto's een fraai beeld van de historische werkelijkheid. Ook over andere zaken valt het nodige te leren. Ik heb nooit geweten
dat het maken van hoepen (de wilgetenen hoepels die de duigen van de tonnen bijeenhouden) door een aparte bedrijfstak gedaan werd. Evenmin was mij bekend dat de
Luxorbioscoop op 27 december 1928 van start ging met de film 'Ik en mijn koe'. Dat vergeet ik dus nooit meer. Kortom: een boeiend kijk- en leesboek.
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Tijdsbeeld van Vlaardingen. Deel 4: Van Markt tot Broekpolder

samengesteld door Wouter den Breems en Eric van Rongen.
Verkrijgbaar in de Vlaardingse boekhandel voor f 37,50.
Op deze plaats had een recensie van Tijdsbeeld deel 4 moeten staan. Helaas heeft de
redactie de tekst niet ontvangen. Het is dus aan de lezer zelf om zich een oordeel te vormen over dit laatste deel in een serie van vier foroboeken over Vlaardingen in de jaren
vijftig.

(Eric van Rongen)

tapijt - gordijnen vinyl - zonwering

Hofman
Stoffering

Markt 3, Vlaardingen
telefoon 010-4351073

Bergoss
Desso
Parade
Silvester
Bonaparte
Holland Haag

w

GOEDE KEUS, BETER GELEGD!
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Met de vereniging op pad
Op zaterdag 20 juni 1998 organiseert de Lezingen- en excursiecommissie weer de jaarlijkse (bus)excursie. We gaan een kijkje nemen in het vestingstadje Bredevoort, tussen
Aalten en Winterswijk, dat tegenwoordig (wereldwijd!) te boek staat als 'boekenstad van
Nederland'. Zo'n 25 boekwinkels en antiquariaten hebben er de laatste jaren een vaste
stek gevonden en in het zomerseizoen is er bovendien elke derde zaterdag van de maand
een boekenmarkt met minstens 20 marktkramen. Maar ook buiten de boeken om is
Bredevoort beslist een bezoek waard.
Als we omstreeks half negen vertrekken, zijn we rond elf uur aan de koffie-mét in
Bredevoort. Deze oude vesting dateert van vóór 1188 en behoort sinds 1818 tot de
gemeente Aalten. Ze is gegroeid bij een burcht, die hier in de 12e eeuw is gebouwd ter
beheersing van een doorgang door de moerassen die er toen lagen. Het kasteel en een
groot deel van de vesting werden in 1646 verwoest door een blikseminslag in de kruittoren. Het kasteel werd niet meer herbouwd, maar de vesting bleef nog ruim een eeuw van
groot strategisch belang. De wallen zijn thans bijna geheel afgegraven. Alleen de molen
'De Prins van Oranje', die op de wal is gebouwd, laat zien hoe imposant de verdedigingswerken zijn geweest. De grachten zijn nog gedeeltelijk aanwezig en de kleine, dicht op
elkaar staande huisjes laten zien, hoe men vroeger moest woekeren met de ruimte binnen
de vestingwallen.
Na de koffie zullen we een historische stadswandeling maken onder leiding van een
Bredevoortse rondleider en maken kennis met een centrum vol 17e eeuwse (vakwerk)huizen, die door het project 'boekenstad' konden worden gerestaureerd. Het middeleeuwse
stratenplan is nog steeds ongewijzigd. We stellen ons voor om na de rondwandeling gezamenlijk een Achterhoekse koffietafel te gebruiken. Daarna kunnen de liefhebbers van
(oude) boeken op eigen gelegenheid hun hart ophalen door enkele uren te zwerven door
de sfeervolle winkels met zeer gevarieerde boekencollecties en de boekenmarkt. We zorgen bijtijds voor een plattegrond en beschrijving van de specialiteiten van de verschillende winkels. Ook kunt u vooraf een speciale gezamenlijke catalogus van de antiquariaten
aanvragen. Wie echter liever op de historische toer blijven, bieden we een alternatief programma. We gaan daarvoor met de bus naar Winterswijk. Ons oud-Ud Aart Pontier is daar
tegenwoordig woonachtig en hij meldde dat er een mooi kerkje (de Jacobskerk, 16e eeuw,
met o.a. wandschilderingen) te bezichtigen is, waarin ook de preekstoel uit de
Vlaardingse Grote Kerk, die bij de restauratie van 1967-1973 is verwijderd, zo'n 25 jaar
geleden een plaatsje heeft gekregen. Ook is er een karakteristieke boerderij waarin streekmuseum 'Freriks' is gevestigd, met een expositie over de voormalige textielindustrie in
Winterswijk en bodemvondsten, en zijn er nog tal van andere interessante plekjes, zoals
een oude steengroeve waar commercieel Muschelkalk wordt afgegraven, een oude waterTijdschrift - pagina 32

Excursie

molen, een herstelde (Hollandse) molen en een z.g. Mondriaanroute. Het spreekt vanzelf
dat we uit al die mogelijkheden natuurlijk een keuze moeten maken.
Wanneer we in Winterswijk uitgekeken zijn gaan we met de bus weer terug naar
Bredevoort, drinken daar met de gehele groep nog wat en gaan dan omstreeks vier uur
weer op Vlaardingen aan, waar we even na zes uur weer terug hopen te zijn.
Om te weten of er voldoende leden aan deze excursie willen deelnemen, verzoeken wij u
om vóór 20 januari a.s. een eerste bericht te geven. Maakt u daarvoor ƒ 10,- over op
girorekening 750 978 t.n.v. penningmeester Historische Vereniging te Vlaardingen.
Vermeldt u bij de mededelingen: Deelname Bredevoort programma A (als u de boekenmarkt uitgebreid wilt bezoeken), of programma B (als u naast historisch Bredevoort ook
een kijkje wilt nemen in Winterswijk).
Begin februari komt de Lezingen- en excursiecommissie weer bijeen en zal aan de
hand van de voorlopige opgaven besluiten of we naar Bredevoort kunnen, of dat we - bij
te weinig opgaven - naar een alternatief programma moeten zoeken. Wij wijzen erop, dat
uw vooriopige reservering (ƒ 10,-) géén definitieve opgave is en dat u tot begin mei uw
geld terug kunt vragen voor het geval u onverhoopt toch niet mee kunt. Pas na 15 mei is
uw opgave definitief en wordt u verzocht om de rest van het deelname-bedrag over te
maken. Wij begroten de kosten voor deelname op ongeveer hetzelfde bedrag als vorig
jaar, nl. ƒ 45,- a ƒ 50,- p.p., en een tientje meer voor introducees. U treft het definitieve
programma aan in het volgende Tijd-Schrift, dat in maart 1998 verschijnt.
Overigens houdt de Lezingen- en excursiecommissie zich altijd aanbevolen voor uw suggesties voor lezingen en excursies. Laat eens iets van u horen! Telefoon op werkdagen
van 10-5 uur: (010) 435 3322.

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
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Lezingen
Woensdag 27 januari 1998: arresleden

Op woensdag 28 januari 1998 starten we het nieuwe jaar met een echt winterse lezing.
De heer Kees van 't Hoog uit Schipluiden komt ons vertellen over het fenomeen 'arreslee' met alles wat daarbij komt. Behalve de plaatjes, die de lezing zullen ondersteunen,
zullen in de hal ook een echte arreslee en een arretik tentoongesteld worden, en natuurlijk zal ook het harnas van het paard (de tuigage) aanwezig zijn en van wetenswaardigheden worden voorzien. De spreker zal daarbij worden geassisteerd door ons lid Frans
van den Akker. Daarnaast zullen er ook nog een aantal foto's aanwezig zijn, o.a. van het
ringsteken op de Hoflaan in Vlaardingen.
De bijeenkomst zal worden gehouden in de zaal bij de Pax Christikerk aan de
Reigerlaan 51 (naast Zwembad Holy, tegenover Dienstencentrum De Bijenkorf, waar vanaf het zwembad komende, 2x linksaf- voldoende parkeerruimte is). Busreizigers stappen uit lijn 56 bij het Holy-bad, naast de kerk.
De aanvang is om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur is de zaal open.
Dinsdag 24 februari 1998: de Rabobank

In 1998 bestaat de landelijke Rabobank-organisatie (als we er haar voorgangers/fusiepartners 'Coöperatieve Boerenleenbank' en 'Raiffeissenbank' erbij rekenen) 100 jaar. In
Vlaardingen begint de geschiedenis zo ongeveer met de vestiging van de bank aan de
Kethelweg, op de hoek met de Burg. Verkadesingel. Vandaar is het hoofdkantoor verhuisd
naar het Veerplein, waar zojuist, met een grootse verbouwing, een nieuwe fase voor de
bank is aangebroken.
Op deze avond wordt vooral de historie van de Rabobank in Nederland onder de loupe
genomen, maar de geschiedens van de Vlaardingse vestiging zal zeker ook aan bod
komen.
Iedereen is van harte welkom in de recreatiezaal van de Rabobank op het Veerplein,
ingang tegenover de ABN-Amro-bank aan het Veerplein. De bussen stoppen op het
Liesveldviaduct. Aanvang 20.00 uur - zaal open vanaf 19.45 uur.
Dinsdag 24 maart: Algemene Ledenvergadering

Deze bijeenkomst vindt, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk, plaats in de grote zaal van
het Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring, aan de achterzijde van de parkeergarage van de Nieuwe Loper (buslijn 52).
De ledenvergadering begint om half acht. Na de pauze zijn vanaf half negen ook nietleden welkom.
Dit deel van de avond staat dan in het teken van het 725-jarig bestaan van Vlaardingen en
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zal herinneren aan de Stadsrechten, die op 14 mei 1273 aan Vlaardingen werden verleend.
Voor het programma, een soort reünie van het V-7 feest van 25 jaar geleden, toen we
het 7e eeuwfeest van de stad vierden, roepen wij onze leden op om een bijdrage te leveren. Foto's, films, verhalen, muziek, zang, dans: alles is welkom! Meldt u aan bij een van
de leden van de Lezingencommissie, of bel (op werkdagen tussen 10 en 5 uur) even naar
4353322. We noteren u graag!
Dinsdag 21 april

Een lezingenavond die naar alle waarschijnlijkheid gekoppeld is aan een bedrijfsbezoek
bij een van de oude bekende Vlaardingse bedrijven. Dit nog een beetje als vervolg op het
thema-jaar 1996: het Industriële erfgoed. Houdt de datum vrij.
Dinsdag 19 mei: de voorjaarsexcursie

Deze avond is traditiegetrouw gewijd aan het reisdoel van de jaarlijkse voorjaarsexcursie,
dit jaar Bredevoort en Winterswijk (in Gelderiand). Helemaal zeker is de datum nog niet.
Als reserve-datum hebben we dinsdag 26 mei. In onze volgende Tijd Schrift leest u er
meer over.
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De auteurs

Louis M. Pietersen werd in 1923 in Vlaardingen geboren in het
hoge huis op de hoek van de Markt en de Hoogstraat, waar zijn
vader een elektrisch bedrijf bezat. Na zijn studie scheepsbouw in
Dordrecht en Parijs werd hij directeur-eigenaar van een scheepswerf in Amsterdam. Hij is oprichter van onder meer de historische
scheepswerf 't Kromhout te Amsterdam en van de Historische
Vereniging Amsterdam-Noord. Hij is lid van en spreker bij diverse
historische verenigingen en adviseert bij subsidieaanvragen en toekenningen voor historische objecten. Gedurende 16 jaar is hij
raadslid voor het CDA in Amsterdam-Noord. Hij is mede-auteur
van, onder meer, De kleine scheepsbouw in Amsterdam 1850-1950
en De geschiedenis van de Waterlandse-zeedijk 1275-1975.
Martin Bot werd in 1928 in Vlaardingen geboren, als telg uit een
vissersgeslacht waarvan de stamboom teruggaat tot 1550. Zijn
vader brak met de familietraditie en werd timmerman. Na de
MULO volgde de auteur de Middelbare Handelsavondschool en
werkte circa 5 jaar bij de E.N.C.K. als kantoorbediende. Na vervulling van de ruim 2 jaar militaire dienstplicht vertrok hij naar
Amsterdam. Daar werkte hij zo'n 30 jaar in het maatschappelijk
werk bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. Thans is hij gepensioneerd. Zijn interesses zijn onder meer modelspoorbanen, computers, oud-Amsterdam, oud-Berlijn en, niet in het minst, oudVlaardingen.
Maarten den Admirant werd in 1928 in Vlaardingen geboren. Zijn
vader (1893-1978), naar wie hij vernoemd is, werkte vele jaren bij
drukkerij C. Verboom. Maarten junior bezocht de Groen van
Prinstererschool en de Christelijke HBS in zijn geboortestad. Na
zijn studie economie in Rotterdam was hij van 1953 tot 1990 werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag, waar
hij sinds 1960 ook woont. Van zijn hand verschenen een sociaalhistorische schets van Vlaardingen 1814-1914 (in Zuid-Hollandse
Studiën, 1954), het boek Kerkmensen in Vlaardingen (1974), en
diverse artikelen over de geschiedenis van zijn geboortestad.
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