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Redactioneel
Het gaat goed met de Historische Vereniging Vlaardingen! Ruim 1220 leden delen onze
interesse voor de geschiedenis van de Haringstad. En al deze leden, hun meelezers en
degenen die dit Tijd-Schrift los kopen (waarom zou u trouwens ook niet meteen lid worden?) komen in deze aflevering weer ruimschoots aan hun trekken. Een zeer gevarieerde
bundel artikelen, met een grote hoeveelheid foto's en andere illustraties. Want de redactie weet, dat het vooral dit beeldmateriaal is, dat de belangstelling heeft. Zien is herkennen.
We beginnen met de geschiedenis van een der eerste Vlaardingse openbaar vervoerders, de (autobus)firma AVAM van A. van der Windt, beschreven door Kees Verhulst.
Ook enkele van de eerste Vlaardingse ziekenauto's komen in dit stuk aan bod.
Vroeger, toen Vlaardingen nog klein was en (bijna) iedereen elkaar kende, was het
niet ongebruikelijk dat men elkaar bijnamen gaf. Sommige stadgenoten zijn met wat curieuze aliassen bekend geworden. Piet Borsboom, ook al zo'n historisch veelschrijver, reikte de redactie een lijst met van deze bekende en minder bekende figuren aan. Redactielid
Kees van den Boogert schreef aan de hand hiervan een aardig stukje en uit ons onvolprezen Stadsarchief doken we vervolgens wat foto's van deze Vlaardingers op.
In het tweede deel van zijn bijdragen onder de titel 'Dat vindt u niet in de dossiers'
gunt Maarten Bot ons een blik op de totstandkoming van enkele van de kunstzinnige versieringen van de uitbreiding van het stadhuis die in de jaren vijftig tussen Markt,
Schoolstraat, Paterstraat en Waalstraat gebouwd werd. Leuke details die je het gebouw
eens wat beter leren bekijken. Wist u dat er zelfs een vliegende schotel aan de gevel
hangt?
In het laatste artikel beschrijft Matthijs Struijs de korte historie van een armenkerk en
een stadsschool, die beiden rond de vorige eeuwwisseling gevestigd waren in een pand
aan de Kortedijk. Overigens heeft deze schrijver ook een interessant boek geschreven
over 40 jaar Pniëlkerk - zie de rubriek Boekbespreking.
Tot slot het programma van ledenactiviteiten, samengesteld door de commissie met
dezelfde naam. Kom ook eens naar een lezing of doe mee aan een stadswandeling. Het
geeft altijd een boeiend en nieuw inzicht in de historie van Vlaardingen en dat is precies
een van de doelstellingen van de HVV: verspreiding en vergroting van de kennis van de
stad en haar geschiedenis.
Eric van Rongen, eindredacteur
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Vlaardingse stadsbussen en
de eerste ziekenauto
Kees Verhulst

Onder auspiciën van de Historische Vereniging Vlaardingen
werd op 20 oktober 1992 een lezing georganiseerd die als
onderwerp had: 'Het openbaar vervoer in en om Vlaardingen'. Spreker was de heer J.C. van Hartingsveldt. In TijdSchrift nr. 50 (september 1993) is deze lezing gepubliceerd.
In de lezing werd melding gemaakt van de stadsbussen van de
NV Algemeene Vlaardingsche Auto Maatschappij (AVAM). Op
zich boeiend genoeg om hier wat uitgebreider op terug te komen.
De heer Van Hartingsveldt was zo vriendelijk in zijn bezit zijnde
gegevens ter beschikking te stellen. Ook van het Stadsarchief en
het Streekmuseum Jan Anderson werden interessante bijdragen
ontvangen. Niet onvermeld mag blijven de inbreng van J.J. (Koos)
Smit, die ruim zeven jaar buschauffeur bij de AVAM was en M.
(Mari) Baas, de garagemonteur die soms inviel als chauffeur.
Voorts werd fotomateriaal ontvangen van mevrouw G. van der
Windt-Zonneveld, weduwe van A. van der Windt, directeur van de
AVAM.
Vanaf begin 1928 exploiteerde A. van der Windt een garagebedrijf
in een voor die tijd groot pand in de Stationssstraat 105-109. Eerst
onder de naam 'Garage Romein' (eerder gevestigd in de nabijgelegen Vettenoordstraat) en spoedig daarna als naamloze vennootschap onder de naam AVAM. De familie Van der Windt woonde in
één van de boven de garage gelegen woningen.
De heer Van Hartingsveldt vermeldt in zijn publicatie dat Van
der Windt in 1931 vond dat een stad als Vlaardingen aan een stadsbussendienst toe was. Tien jaar eerder maakte de stad al kennis met
interlokaal autobusvervoen Verschillende ondernemingen onderhielden sindsdien diensten naar onder meer Maassluis, Maasland,
Delft, Schiedam en Rotterdam.
Bij beschikking van 14 december 1931 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland werd de AVAM vergunning verleend "tot het
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in werking brengen eenen autobusdienst van Vlaardingen (station)
door het westelijk stadsdeel naar Vlaardinger-Ambacht en terug
door het oostelijk stadsdeel." De vergunning hield verder in dat
gereden diende te worden met twee wagens van het merk
Chevrolet, lang 6,25 m en breed 2,10 m, met zitplaatsen voor 20
reizigers. De dienstregeling en de tarieven waren eveneens onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Als eerste in Nederland maakte Van der Windt een afspraak
met de NS dat "reizigers van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht
zich in de autobussen kunnen voorzien van plaatsbewijzen enkele
reis en buurtverkeer (retour) Ie , 2e en 3e klasse naar RotterdamDelftsche Poort (nu Centraal Station) recht gevende op kosteloos
vervoer per autobus v.v." Deze afspraak was een regelrechte aanval op de autobusdienst van de EVAG die gezamenlijk met de
VAOM al een aantal jaren een autobus liet rijden van de Hoflaan
in Vlaardingen naar de Coolsingel in Rotterdam.
Voor de in het westen van de stad wonende Vlaardingers en
vooral voor de bewoners van Vlaardinger-Ambacht betekende de
stadsdienst een welkome aanwinst, waarvan begin af aan een dankbaar gebruik werd gemaakt.
De nieuwe autobusdienst startte op maandag 21 december
1931. De ene bus reed door het oostelijk stadsdeel en de andere
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door het westelijk stadsdeel naar Vlaardinger-Ambacht. De eerste
trein naar Rotterdam vertrok om 7.20 uur van het station centrum.
Een half uur eerder begon de autobus uit Vlaardinger-Ambacht zijn
rit vanaf de standplaats in de Rozenlaan. De laatste trein uit Rotterdam arriveerde om 23.54 uur, waarna de stadsbus (die nog tot op
het perron reed) de reizigers verder vervoerde.
P R IJ Z E N .
De eerste autobus had de volgende route:
Ic kl.
2c kl.
3e kl
Station-Ie Van Leijden Gaelstraat-2e Van Leij- Enkele reis
0.50
OW
0.30
den Gaelstraat-Schiedamseweg/Oost-Hoge- Euurtvcrkeer
0.75
0 60
0.40
0.25
0.20
0.15
laan-Binnensingel-Oosterstraat-Eendracht- Enkele reis kind
0.50
OAO
0.30
straat-Schiedamseweg-Oude Havenbrug-West- Retour kind
havenplaats-Westhavenkade-Station.
De autobussen 5to ppeo op verzoek vonr opnemen en
De andere autobus reed als volgt: Stationuitlaten van passagiers.
Parallelweg-Stationsstraat-VettenoordstraatPieter Karel Drossaartstraat-Maassluissedijk-Markt-Waalstraat- In de folder met
Ridderstraat-Nieuwelaan-Markgraaflaan-Van Schravendijkplein- dienstregeling en routebeschrijving stonden
Broekweg-Afrol-Hoogstraat-Kortedijk-Kethelweg-RozenlaanVoorstraat-Kortedijk-Hoogstraat-Afrol-Broekweg-Van Schraven- ook de reizigerstarieven. Langs de route
dijkplein-Markgraaflaan-Nieuwelaan-Westnieuwland-Schoolwaren
geen haltes,
straat-Markt-Maassluissedijk-Pieter Karel Drossaartstraat-Vettewant de stadsbus
noordstraat-Stationsstraat-Parallelweg-Station.
De treinen van en naar Rotterdam reden een halfuursdienst en stopte op verzoek van
de treinrit duurde 17 minuten. Vanaf het station in Rotterdam kon de passagiers op elke
men overstappen op zeven tramlijnen, waarmee alle stadswijken te gewenste plek en ook
bereiken waren, inclusief het Maasstation vanwaar de treinen rich- kon men overal
ting Utrecht vertrokken. Het Rotterdamse station was toen nog instappen.
geen centraal station.
De stadsdienst door het oosten van Vlaardingen werd na ruim een
jaar opgeheven, omdat deze niet rendabel was. De dienst door het
westelijk deel van de stad en Vlaardinger-Ambacht floreerde goed.
Dit was voor Van der Windt aanleiding ook te denken aan een autobusdienst van Vlaardinger-Ambacht via Vlaardingen en Schiedam
naar Rotterdam. Blijkens een mededeling van Gedeputeerde Staten
van 18 juli 1933 werd de gevraagde vergunning geweigerd. Als
reden werd opgegeven "dat in de verkeersbehoefte op bedoeld traject door de bestaande vervoersmiddelen op voldoende wijze
wordt voorzien."
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Na die afwijzing werd door Van der Windt een andere, nieuwe
impuls aan zijn bedrijf gegeven, namelijk het verzorgen van toerwagenritten voor scholen, verenigingen en bedrijven. Hiervoor
werd in 1934 een luxe reisbus aangeschaft met een dieselmotor van
het merk MAN en een carrosserie van Verheul. Zo kregen de reisjes naar het Westland alom bekendheid: als attractie bezichtiging
van de druivenkassen en druiven eten. In de maand augustus werd
op de donderdagavonden een tocht naar Scheveningen georganiseerd voor het bijwonen van het vuurwerk. De prijs hiervoor was
ƒ 1,50!
In 1934 werd door de
AVAM een luxe reisbus aangeschaft voor
het houden van dagtochten. In de deuropening de I4-jarige
Aad van der Windt; de
oudste zoon van A.
van der Windt. (Foto:
auteur)

Na het uitbreken van de oorlog veranderden er al snel een aantal zaken op vervoersgebied. Op 1 juni 1940 werd de autobusdienst
van de EVAG en de VAOM ingekort. De bussen reden niet verder
dan de Broersvest in Schiedam. Van daar moesten reizigers naar
Rotterdam overstappen op de tram. Ingaande 2 oktober 1940 werd
de dienst met de stadsbussen gestaakt wegens gebrek aan benzine.
De autobussen van de EVAG en de VAOM moesten om dezelfde
reden overschakelen op houtgas als motorbrandstof. Dit werd
geproduceerd door een houtgasgenerator die op een tweewielige
aanhangwagen stond.
Enkele maanden later, op 1 januari 1941, zetten ambtenaren
van de Rijksverkeersinspectie de bussen stil van de EVAG en de
VAOM van de dienst tussen Vlaardingen en Schiedam. Per dezelfde datum werd op dit traject het reizigersvervoer opgedragen aan
het Rotterdamse gemeentelijk vervoersbedrijf RET.
Met ingang van 31 augustus 1941 herstelde de RET de verbinding van Vlaardinger-Ambacht naar Schiedam (Broersvest) met
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buslijn-P. Eerst na de oorlog zou in Vlaardingen weer een stadsbus
gaan rijden, ook geëxploiteerd door de RET.
In een laatste poging sterker te staan in hun strijd tegen de overheid kochten de EVAG en de VAOM in 1941 de vergunning van de
AVAM om een stadsbussendienst te kunnen exploiteren. Zij beoogden hiermee het gehele stadsvervoer in een hand te hebben. Het
baatte echter niet.
De eerste ziekenauto's in Vlaardingen

In de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 9 februari 1926 verscheen in de kolommen van het plaatselijk nieuws het volgende bericht: "Veel is reeds gesproken over de wenschelijkheid van de exploitatie van een Ziekenauto; ook in ons blad is er regelmatig over
geschreven. Thans is het voor onze uitbreidende gemeente zoo
noodige vervoermiddel in exploitatie gebracht en wel door de Garage Peereboom, Ie Van Leijden Gaelstraat 87." Het bericht ging
verder met een uitvoerige beschrijving van de nieuwe aanwinst.
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Eén van de eerste
Vlaardingse ziekenauto's uit 1926 was
een voor dat doel omgebouwde luxe personenauto met plaats
voor een brancard en
enkele begeleiders.
(Foto: auteur)

Vlaardingse stadsbussen - C.W. Verhulst

In 1933 werd door de
AVAM een originele
ziekenauto aangekocht, die tot na de
Tweede Wereldoorlog
een bekende verschijning zou blijven in
Vlaardingen en omge\ing. (Foto: auteur)

Prompt verscheen in de volgende editie van de NVC van 12
februari een aanvullend bericht "dat reeds eenige tijd door Garage
Romein in de Vettenoordstraat een ziekenauto in exploitatie is
gebracht die aan de te stellen eischen voldoet." Verder werd in het
bericht vermeld "deze auto staat dag en nacht disponibel en het
vastgestelde tarief is zeer billijk te noemen."
Zoals al eerder werd vermeld verhuisde Garage Romein naar
de Stationsstraat en ging verder als de NV AVAM. Blijkens informatie was de bij dit artikel geplaatste foto een verbouwde luxe personenauto van het merk Steyr. De chauffeur zat, met het stuur aan
de rechterkant, gesepareerd van de passagiers.
In 1933 werd door de AVAM een originele ziekenauto aangeschaft van het merk Chevrolet. Hiermee werd de nodige reclame
gemaakt door de verspreiding van een adreskaartje met een afbeelding van de nieuwe ziekenauto en de tarieven
voor het vervoer. Binnen de gemeente was
dit vijf gulden, naar
Schiedam ƒ 7,50 en naar
Rotterdam/12,50.
Voor het rijden met
de ziekenauto was er
altijd wel een chauffeur
aanwezig die dan snel
een witte jas aantrok.
Als extra hulp reed soms mee een lid van de plaatselijke EHBOvereniging, waarmee Van der Windt goede contacten onderhield.
In tegenstelling tot nu was het ziekenvervoer destijds niet of nauwelijks volgens verzekeringen of vergoedingsafspraken geregeld
en moest het verschuldigde bedrag aan de vervoerder worden
betaald. Volgens mevrouw Van der Windt stuitte dat wel eens op
problemen. Zij herinnert zich nog dat zij wekelijks een kwartje
ging halen bij een onvermogende familie als afbetaling op de rekening voor het ziekenvervoer.
Aanvankelijk ontving de AVAM van de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis een subsidie voor de exploitatie
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van de ziekenauto. De subsidie hield op toen Maasluis en Schiedam elk de beschikking kregen over een eigen ziekenauto.
In het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de ziekenauto van
de AVAM overgenomen door de gemeente Vlaardingen en toegevoegd aan het rijdend materieel van de plaatselijke luchtbeschermingsdienst. Bij gebrek aan benzine werd houtgas als motorbrandstof gebruikt. Hiervoor werd een houtgasgenerator op de voorbumper geplaatst. In de chaotische dagen direct na de bevrijding
deed de Chevrolet-ziekenauto nog dienst voor een minder humanitaire taak. De wagen werd toen gebruikt om kaalgeknipte vrouwen
en meisjes die met Duitsers waren omgegaan (Stuka's), op te
halen. Zie het boekwerkje "Nooit weer" van Jan Anderson (blz. 48
en 49).
Naschrift

Mede dankzij tips van het Streekmuseum Jan Anderson en een
oproep in Tijd-Schrift konden contacten worden gelegd met de in
de aanhef van dit artikel genoemde personen.
Smit (1910) is z'n gehele werkzame leven vrachtwagen- en buschauffeur geweest. Hij begon op 18-jarige leeftijd bij een
Vlaardings transportbedrijf en solliciteerde in 1931 om een van de
eerste chauffeurs te worden op de Vlaardingse stadsbussen voor
een weekloon van ƒ 17,50. Daarvoor moest in wisseldienst gereden
worden van half zeven 's morgens tot half vier 's middags of van
half vier 's middags tot half een 's nachts. Dankzij de fooien kon
het weekloon wat opgeschroefd worden. Per week, die zeven
werkdagen telde, was er een dag vrij en eenmaal in de drie weken
kon een vrije zondag worden opgenomen. Noodzakelijke reparaties aan de stadsbussen werden na de laatste rit uitgevoerd, dus 's
nachts.
Baas (1917), vertelde dat het verkeer in die jaren niet te vergelijken valt met nu, maar het was toch niet gemakkelijk om altijd op
tijd de trein te halen. In de soms nauwe straten konden de toen nog
talrijke huis-aan-huis bezorgers met hun gerij voor nogal wat stagTijd-Schrift - pagina 11
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natie zorgen. Het kwam regelmatig voor dat de trein al op het punt
van vertrek stond, maar door de stationschef werd opgehouden als
hij zag dat de stadsbus de Parallelweg opdraaide.
Ook werd er wel eens gereden met de (eerste Vlaardingse) politieauto op de hielen. Het was namelijk niet toegestaan met.meer
dan 20 passagiers te rijden. De chauffeurs lieten echter nooit reizigers staan, dus waren regelmatig in overtreding. De passagiers
werkten dan geweldig mee door bij het station de bus via de achterdeur te verlaten, waardoor het toegestane aantal reizigers aan de
voorkant uitstapte.
De AVAM beschikte ook over taxi's en een ziekenauto. Smit vertelt hierbij dat een rit met de ziekenauto op z'n vrije dag hem een
gulden extra opleverde!
In het toen veelal rustige Vlaardingen deden zich met de stadsbussen ook wel eens kleine aanrijdingen voor, meestal met lichte materiële schade. Ernstige ongelukken zijn achterwege gebleven. Wel
herinnert Smit zich een voorval in februari 1933, toen op de Kortedijk de vooras van een stadsbus brak en een wiel alleen zijn weg
vervolgde. Een vrouw op de fiets kon het aanstormende wiel nog
net ontwijken door zich snel in een steeg in veiligheid te brengen.
Zowel Smit als Baas veriieten na een aantal jaren de AVAM,
maar bleven werkzaam 'tussen de wielen'. Smit in het vrachtautovervoer en Baas als directiechauffeur van de Hollandia-melkfabriek.
Arie van der Windt, een bekende Vlaardinger

Ook op geheel andere terreinen is Van der Windt actief geweest.
Hij nam vaak initiatieven, maakte ergens deel van uit of had een
leidende rol. Ongetwijfeld niet volledig, maar hieronder volgt een
opsomming van zijn bezigheden.
Als directeur van de NV AVAM was hij in 1928 een van de oprichters van de Vlaardingse EHBO-vereniging en een aantal jaren
voorzitter. Zijn naam komen we ook tegen in het in 1933 opgerichte comité dat zich inspande voor de totstandkoming van een
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monument ter nagedachtenis van de omgekomen Vlaardingse vissers. In het hierna gevormde bestuur bekleedde Van der Windt de
functie van secretaris. In het in 1947 heropgerichte comité en
bestuur was hij wederom secretaris en maakte zo van nabij mee dat
in juli 1950 het Visserij monument, dat nog steeds op het Grote
Visserijplein staat en door de Historische Vereniging Vlaardingen
is geadopteerd, werd onthuld.
Ook was hij samen met andere prominente Vlaardingers lid van
het uitvoerend comité voor de viering van de het huwelijksfeest
van Prinses Juliana en Prins Bemhard in januari 1937.
De in de oorlog opgerichte Motor- en Autoclub Vlaardingen,
die in de na-oorlogse jaren tot grote bloei zou komen, had in Van
der Windt een bekwaam voorzitter. In 1948 nam hij het initiatief
voor de organisatie van de befaamde Haringritten. De organisatie
was in handen van de genoemde motor- en autoclub. In het eerste
jaar trok de Haringrit al meer dan vijfhonderd deelnemers. De
inschrijving vond plaats op het adres Schiedamseweg 167, waar
het gezin Van der Windt inmiddels woonde. Het batig saldo van de
eerste Haringrit, groot duizend gulden, werd geschonken aan het
comité-Visserijmonument.
De Haringritten groeiden in later jaren uit tot een grote omvang
van internationale allure met deelnemers uit alle ons omringende
landen. Van der Windt had zich toen al enige tijd teruggetrokken
uit het zakenleven en een leidinggevende functie aanvaard bij het
Nederlandse Rode Kruis. Na een werkzaam leven trok hij naar
Goeree-Overflakkee, waar hij in 1988 overieed. De teraardebestelling vond plaats in het familiegraf aan het Emous in Vlaardingen.
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A.. van der Windt
1900 -1988

Vlaardingse bijnamen in vroeger tijd
Kees van den Boogert
Vroeger, toen Vlaardingen nog een relatief kleine gemeenschap was, waar (vrijwel) iedereen elkaar kende, was het
niet ongebruikelijk dat bepaalde inwoners van de Haringstad niet onder hun eigen naam, maar onder hun bijnaam,
of, zoals dat hier heette, hun 'tweede van' bekend stonden.
Sommige oud-stadgenoten zijn op die manier met een wat
curieuze naam de eeuwigheid ingegaan.

De bij de trouwe lezers van dit blad niet onbekende Piet Borsboom heeft de redactie enige tijd geleden een lijst met enkele van
deze figuren toegestuurd, vaak met wat achtergrondinformatie over
het hoe en waarom van genoemde bijnamen. Wij hebben daaruit
een verzameling gedestilleerd van namen die wij om wat voor
reden dan ook de moeite van het vermelden waard vonden. Als u
een u bekende naam mist: wordt niet boos, misschien stond hij
gewoon niet op de lijst of misschien is de betreffende drager nog
in leven. Wij willen namelijk voorkomen dat wij (onbedoeld) mensen kwetsen, dus nog levende bijnaamdragers zijn niet vermeld. De
meeste bijnamen waren ook niet kwetsend bedoeld, integendeel.
Het was een gemoedelijke manier van benamen en zo werd het ook
meestal wel opgevat, alhoewel men het in eerste instantie wellicht
minder leuk vond een bijnaam aangemeten te krijgen.
Hoe dan ook, het geven van bijnamen typeert een tijdperk. Of
misschien is het beter te zeggen dat het onze tegenwoordige tijd
typeert als kaal, oppervlakkig en zakelijk dat de bijnamen (bijna)
zijn uitgestorven. De schaalvergroting van de stad heeft daar uiteraard ook wel toe bijgedragen.
Herken de volgende bijnamen met een glimlach! De volgorde is
willekeurig, maar, ere wie ere toekomt, we starten met de overgrootmoeder van Piet Borsboom: die werd Jans de Waterhaalder
genoemd. In haar jonge jaren, dat moet zo omstreeks het midden
van de vorige eeuw geweest zijn, placht zij voor een ieder die daar
belangstelling voor had tegen vergoeding van een enkele cent
water te halen bij de gemeentelijke pomp achter de Visbank. In die
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tijd was er nog geen waterleiding en wie zelf geen pomp had moest
zich behelpen met (haven?)water uit de Visbankpomp. Haar dochter, de grootmoeder van de heer Borsboom, stond bekend als Mart
(Maartje) van Jans de Waterhaalder. Met zo'n bijnaam wist men
direct om wie het ging. Met naam en toenaam zogezegd, inclusief
het woonadres.
Op deze tekening van
de Visbank is één van
de twee hardstenen
pompen te zien die
aan weerszijden van
het gebouw stonden.
Omstreeks het begin
van de 20e eeuw zijn
ze verwijderd. Hier
haalde Jans de Waterhaalder haar negotie
(Tekening Stadsarchief Vlaardingen)

Zo was er ook Fop de Leugenaar. Die kon zo ontzettend liegen
dat hij het zelf geloofde. Hij moet rond de eeuwwisseling geleefd
hebben en woonde in het Willemsstraatje, ter hoogte van waar nu
(nog) zaal Triangel staat. Het verwarrende was dat, als iemand een
sterk verhaal vertelde en hij heette toevaUig Fop, dat die dan ook
werd opgezadeld met deze bijnaam, die daardoor wel een beetje
'devalueerde' wat onginaliteit betreft.
Frans de Bult had uiteraard een bult en woonde in een steegje
tegenover de bleek van Piet de Wit, aan het einde van de Landstraat
bij de Vetteoordsekade, naast de poort van kuiperij Doeleman. Hij
was een klein mannetje, rookte eeuwig een pijp, woonde daar
alleen en voerde niets uit. Het gerucht ging dat hij zijn lichaam na
zijn dood ter beschikking van de wetenschap zou stellen en daartoe bij leven reeds een uitkering genoot. Een soort 'lijfrente' dus,
zogezegd.
Er was trouwens nog een klein mannetje met een bult, die er
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Jan Molendijk in aktie
als deuropener van
een koetsje. {Foto:
Stadsarchief Vlaardingen)

merkwaardigerwijs vanaf kwam zonder bijnaam (dankzij Frans?). Hij was
dus slechts bekend onder zijn eigen
naam: Jan Molendijk en was wachter
bij de trouwkoetsen bij het Stadhuis.
Hij opende dan de deur van de koets
zodat het bruidspaar kon uitstappen.
Het ging hem daarbij uiteraard om de
dubbeltjes of kwartjes die de bruidegom hem toestopte. Deze aktiviteit
heeft hij tot vrij lang na de Tweede Wereldoorlog nog voortgezet.
Op 4 augustus 1937 stond in de Nieuwe Vlaardingse Courant het
bericht dat hij zijn 25-jarig jubileum vierde.
Laten we ook eens stil staan bij Zalige Pauwtje. Deze boer
droeg zijn bijnaam omdat hij nogal zwaar op de hand was in
geloofszaken. Hij woonde op de boerderij die destijds stond aan de
Gedempte Biersloot, hoek Broekkade. Zijn echte naam was Dijkshoorn.
Vlak in de buurt van Frans de Bult woonde Gekke Janna (van
Hulst) in een bovenhuisje aan de Landstraat, tegenover de Landstraatkerk waar ze kosteres was. Deze vrouw was geestelijk in de
war en daar maakte de jeugd graag misbruik van. Als de opgeschoten jongelui haar woninkje passeerden riepen ze: "Gekke
Janna, gekke Janna", net zolang tot ze naar buiten kwam, waar het
hen natuurlijk om te doen was. Dikwijls kwam ze gewapend met
haar broodmes te voorschijn om de jeugd te verjagen, maar die was
natuurlijk veel sneller dan Janna. Bij vlagen kwam ze ook 's
avonds in het donker naar buiten om te gaan tieren tegen de
Landstraatkerk. Ze riep dan vaak: "Kom er eens uit en laat zien dat
je Onze Lieve Heer bent!" En kreten als: "Verjaag de duivel nou
eens!" gaf ze ook ten gehore. Ja, ze was goed in de war. Godsdienstwaanzin noemde men het.
In die tijd, zo omstreeks 1932, verdronk een man zich in de
baggersloot, een uitwateringssloot die langs de Vetteoordskade
naar de Oude Haven liep. Het gebeurde 's avonds rond 11 uur
onder ijselijk geschreeuw. De heer Borsboom, die daar op af ging,
kan het zich nog levendig herinneren. Hij heeft de politie de man
ook uit het water zien halen. Hij heette Saarloos en was waanzinTijd-Schrift - pagina 16
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nig geworden. Van dat gebeuren was
ook Gekke Janna op de hoogte gekomen en prompt stond ze elke
avond bij de brug over deze sloot te
schelden en te roepen: "Lafaard,
kom er eens uit! Waarom mot je je
eigen verzuipen?" Op een gegeven
moment was Janna echter verdwenen. Waarschijnlijk was ze in een inrichting opgenomen. Niemand heeft
ooit meer iets van haar gehoord.
Een ander min of meer persoonlijk avontuur (dat overigens al eens
eerder in Tijd-Schrift is verschenen)
heeft de heer Borsboom destijds
beleefd met Piet de Rotterdammer.
Dat was een sjofel mannetje die, net
als Fop de Leugenaar, in het Willemsstraatje woonde. Hij liep altijd
rond met een grote, russisch aandoende pet en was waarschijnlijk
havenarbeider. Op een woensdagse
marktdag liep ik, aldus Borsboom,
met twee broers daar rond en op een gegeven moment zag een van
hen bij de marktkraam die bij bakker Noordegraaf voor de deur
stond (ter hoogte van waar nu de ingang van V&D is) een gulden
in een straatkolk rollen, terwijl de koopman dat duidelijk niet in de
gaten had. Na afloop van de markt gingen de broers terug naar de
kolk, lichtten het deksel op en graaiden in de modder. En jawel
hoor: daar hadden ze de zilveren gulden. Met de gulden onzichtbaar in zijn hand geklemd deed een van de broers het deksel weer
op de put op het moment dat Piet de Rotterdammer achter hem
stond. "Als je soms die gulden zoekt," zei Piet, "dan kan je wel
naar huis gaan, want die heb ik er al uitgehaald." "O," zei de
Borsboom-broer, "dan kunnen we wel naar huis gaan, ja." Maar bij
de Bothastraat gingen ze op de hoek staan kijken wat Piet de
Roterdammer zou doen. Zoals te verwachten was lichtte hij het
deksel van de put en ging zitten graaien. Jammer voor hem, want
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De sloot langs de
Vetteoordsekade
naarin Saarloos zich
verdronk. Langs deze
sloot stond daarna
Gekke Janna avond
aan avond te roepen.
(Foto: Stadsarchief
Vlaardingen)
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Gerrit van der Velden
alias Oranje Gernt
alias Slappe Gerrit
Een statieportret uit
1912 (met kokarde
uiteraard). (Foto:
Stadsarchief Vlaardingen)

bedenk wel dat je in die tijd
heel wat kon kopen voor een
gulden. Bijvoorbeeld tien liter melk, of tien broden. En
de Borsbooms maar lachen!
Een andere markante
Vlaardinger, enkele jaren geleden nog ten tonele gevoerd
in de musical 'Brood uit het
water', was Oranje Gerrit
(van der Velden). Hij werd
ook wel Slappe Gerrit genoemd omdat hij nooit wat
uitvoerde. Uiteraard was er
in Vlaardingen ook een Gekke Gerrit. maar of dat één en
dezelfde figuur was is niet
duidelijk. Men groette Oranje Gerrit met: "Oranje boven!" En steevast antwoordde hij dan
met: "Leve de Koningin!" Hij zou ook altijd proberen bij jonge
meiden wat Eau de Cologne op hun zakdoek te doen. Wat voor
reacties dat opriep is niet bekend.
Langs de haven waren altijd diverse bijzondere figuren te vinden, zoals bijvoorbeeld Hannes de Hoepentrolder. Hoepen waren
houten sluitringen waarmee in kuiperijen de haringvaten gemaakt
werden. De afgekeurde hoepen werden door Hannes opgekocht,
die ze dan moest breken om ze aan de bakkers te kunnen verkopen

Natte kuipers aan het
werk op de Westhavenkade temidden van
vele tonnen en twee
grote stapels hoepen.
Hannes de Hoepentrolder haalde de afgekeurde hoepen op.
(Foto: Stadsarchief
Vlaardingen)
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die er hun ovens mee stookten. Hij was een uitgekookt mannetje,
die dat breken liever door een ander liet doen, bij voorkeur door
kinderen die hij dan met een licht stemmetje vroeg of ze "een duppie wilden fetiene." Je mocht dan zoveel hoepen breken als je
wilde, maar dat dubbeltje kwam nooit. Wij waren gewaarschuwd,
aldus Borsboom, en liepen dan maar gauw door. Ook grootmoeder
waarschuwde altijd nooit met zulke figuren mee te gaan.
Vele oudere Vlaardingers zullen herkennend knikken als wij u
voorstellen aan Dominee Krentenbrood. Men noemde hem ook wel
De blikken dominee of Dominee Draadnagel. De man liep rond
met een hoge hoed op zijn hoofd en een pandjesjas om zijn schouders. Hij droeg daarbij een geflambeerde zwarte das, zodat hij echt
op een dominee leek. Op gezette tijden maakte hij zijn vaste wandeling door de stad en door sommige vrouwen werd hij met zijn
zoveelste bijnaam aangeduid: Dominee kwart voor drie.
Gelet op de naamgeving zou je haast kunnen spreken van zijn
collega als het over de Rabbi ging. Dat was een zwerver met een
lange baard en een zwarte hoed, zoals orthodoxe Joden die dragen.
Men vertelde dat hij een aan lager wal geraakte schoolmeester uit
Maassluis was. In elk geval was hij regelmatig in Vlaardings' straten te zien.
Als we het over zwervers hebben, laten we dan ook vooral
Kees-eet-je-mee niet vergeten. Kees was een grote kerel die hier
door de streek zwierf, vooral bekend was bij de boeren en 's nachts
nogal eens in hooibergen sliep. Nu was Kees een listig figuur die
z'n kostje wel bij elkaar wist te scharrelen. Op zekere dag liep hij
een erf op met een houten bordje op zijn rug en hij vroeg de boer:
"Zeg baas, kan jij goed lezen?" "Jazeker," zei de boer trots. "Nou,"
zei Kees en hij draaide zich om, "wat staat er dan op dit bordje?
Lees het eens hardop voor." "Kees, eet je mee?" las de boer hardop. "Nou graag!" sprak Kees. De boer kon er niet onderuit en aldus
geschiedde. En zo is Kees aan zijn mooie bijnaam gekomen.
Er was in Vlaardingen nogal wat sociale controle en men tilde
er zwaar aan of een vrouw schoon was op huis en haard. Vrouwen
die daar niet zo attent op waren, 'vuile' vrouwen dus, werden
prompt betiteld als Natte Neet. In de loop van de tijd zijn er diverse 'natte Nelen' geweest. Een meer algemene benaming, dus. Eén
van die min of meer natte Nelen was Sien de Schillentrolder. Ze
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Krijntje Broek, de
kraakheldere Vlaardingse broodbezorgster {Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

droeg zwarte rokken en een gehaakt mutsje van de Vlaardingse
dracht en liep altijd met loerende arendsogen achter haar schillenkar. Kwam maar niet in haar wijk, want zij was altijd op oud brood
uit: dat was waar zij speciaal op loerde! Met haar handen graaide
zij tussen de schillen op zoek naar brood en als zij wat vond werd
het in een aparte mand gedeponeerd.
Volkomen tegengesteld aan
^ ^ Stien was Krijntje Broek, de
m j - 9 , ^ ^ fe^ broodbezorgster. Zij was altijd
kraakhelder in haar frisse, schone klederdracht en zij zou nooit
verzuimen het brood in een
mandje af te leveren, toegedekt
met een ongelooflijk schone
theedoek. Ook op zondag stak ze
nog af onder het kerkvolk met
haar piekfijn verzorgde klederdracht. Zo werd de één positief
beoordeeld en de ander meer negatief. Ja, zo gaat dat als je elkaar allemaal kent!
Niet al te positief was ook het oordeel over Dronken Daatje. Er
ging geen vrijdag voorbij of ze was dronken. Ze woonde waarschijnlijk in één van de toenmalige rijtjeshuisjes achter de R.-K.
kerk aan de Hoogstraat. Maar er was ook nog een Dronken Lotje,
een grote magere vrouw, die altijd gekleed was in een zwarte jurk
en een sterk getaand gezicht had.
Ook een bekende Vlaardinger met een wat dubieuze bijnaam
was Geile Gieltje (Don). Hij werd nogal eens geplaagd door het
jonge volk en ook de jonge meiden durfden hem wel uit te dagen.
Het was ook niet altijd zijn schuld als er iets misging. En een bijnaam had je dan zo te pakken! En, klein als hij was, werd het dan
GitXtje i.p.v. Giel.
Alsof we er in grossieren was er nóg een zeer bekend en klein
ventje. Er was blijkbaar niet zo veel op hem aan te merken, want
zijn toenaam beperkte zich tot Kleine Siempie, officieel Siem
Dijkshoorn. Die naam was echter maar bij weinigen bekend. Hij
had zijn werk aan het Hoofd, voor het kantoor van Van der Vlis,

Ei
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waar hij de schepen die daar aanlegden moest helpen lossen en
laden. Hij droeg vaak een grote pet op z'n bolletje, waardoor hij er
gemoedelijk uit zag.
Een raadselachtig figuur was Jan Kouwelucht. Een eenzaam
mens die je al in de verte herkende, want hij droeg altijd een hoed
op het hoofd en een wit emaille emmertje in de hand. Inhoud onbekend, maar wellicht was het haring waarmee hij de boer opging(?).
Hij was ook somber van inslag. Als je hem tegenkwam en begroette met: "Jan, kouwe lucht, he?", dan reageerde hij altijd met:
"Brrrrrrrrr." Daarmee was zijn woordenschat kennelijk uitgeput,
want iets anders kwam er nooit uit zijn mond. Hij woonde in de
buurt van de Kuiperstraat. Althans, in de steeg naast de
Kuiperstraatkerk, de Lombardsteeg, zag je hem nogal eens een
donkere deur in of uit gaan, maar of hij daar ook woonde?
Het grijze gebied tussen echte naam en bijnaam werd duidelijk
vertolkt door Karel Gulden, die altijd met een grijslinnen zak op
sjouw was langs de deuren. Hij was blind en in die zak zat zijn negotie: pakken lucifers, merk Zwaluw. Ondanks zijn handicap wist
hij zijn klantjes wel te vinden en dat waren er nog heel wat in
Vlaardingen. Het sterke vermoeden bestond dat Gulden toch wel
zijn eigen naam was. In tegenstelling tot die
vele kleine Vlaardingers was Gulden een rijzige figuur. Hij kwam dan ook uit Schiedam.
Weer een echte Vlaardinger, ten slotte,
was Dubbeltje-rooie-oogies, maar hij werd
ook wel Cent-rooie-oogies genoemd. In het
echt heette hij Broekmans en hij had een
boekhandel annex snuisterijenwinkel op de
Hoogstraat tegenover Dorsman en Odé. De
man had opvallend rode oogleden, dus als
men vroeg waar dat boek gekocht was, dan
verwees men naar Dubbeltje-rooie-oogies en
alles was duidelijk qua naam en adres. SimHcx^siraat 53 • M31 "BL llaardmgtn
pel toch?
Teüfoon (010) 434 7152
•TeUfaK. (010)4351122
Optnuiffstijden- dinsdag t/m zaterdag
lö/i IZ 00 tot IT.OO uur
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Deel 2: Verfraaiing van het nieuwe stadhuis
IMaarten Bot
Op 7 september 1954 hechtte de Raad zonder hoofdelijl<e
stemming zijn goedlieuring aan het plan tot verfraaiing van
het Stadhuis in aanbouw. Dat is dus de aanbouw aan het
oude Stadhuis van 1650 tussen de Markt, Waalsteeg, Paterstraat en Schoolstraat. Er werd een krediet verleend van
1,5% van de bouwsom of ƒ 36.000,— en daarvoor zouden
worden aangebracht: een beeltenis van Dirk lil, een
Mercuriusbeeldje, een verfraaiing van het balkon van de
nieuwe koffiekamer en het stadswapen boven de burgemeesterskamer. Later werd de lijst nog uitgebreid met een
plafondschildering in de koof van de nieuwe entree op de
hoek van de Schoolstraat.

Ik herinner me nog de discussie over de beeltenis van Dirk III.
Nee, Dirk moest niet de indruk wekken, dat hij de arcade op zijn
nek torste. Hij moest dus wat naar voren lijken te komen. Natuurlijk
moest er worden vermeld: 1018, Slag bij Vlaardingen. En ook, dat
Dirk III de grondlegger is geweest van Hollands' zelfstandigheid.
Oh ja, de beeldhouwer Albert Termote mocht zijn naam wel in het
kunstwerk beitelen, maar er mocht geen verwarring ontstaan dat
Albert Termote de grondlegger van Hollands zelfstandigheid zou
zijn geweest! Met deze 'voorwaarden' kon Termote aan de slag. En
ik vind nog steeds dat hij een geslaagd produkt heeft afgeleverd.
Eppo Doeve ontwierp de plafondschildering in de koof van de
nieuwe entree op de hoek Schoolstraat. Doeve was in die tijd ook
de ontwerper van de Nederlandse bankbiljetten.
Het ontwerp van Doeve verbeeldt de verbondenheid van Vlaardingen met de wereld. Enerzijds zien we een soort silhouet van
Vlaardingen. Woningen, fabrieken, scheepvaart, een visserman,
een haringnet en een soort Vlaardingse Maagd. Anderzijds een
soort silhouet elders in de wereld, met een Wereld-Maagd. Beide
Maagden zijn verbonden door een sieriijke scheepstros.
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De visserman heeft op zijn hand een 'kinnetje', het kleinste
tonnetje voor haring. Doeve was zelf zo'n kinnetje gaan halen bij
Hoogerwerf & van Leeuwen aan het Westnieuwland. En de hand
waarmee de visserman dat kinnetje ophoudt is de hand van Doeve
zelf.
Ik heb Doeve meermalen, bijna dagelijks, bezig gezien. Toen
hij het haringnet bijna klaar had, schrok ik. Ik vroeg hem of hij wel
eens een net had gezien. Natuurlijk, zei hij, een tikkeltje verongelijkt. Ja, maar heb je wel eens een net goed bekeken? Natuurlijk,
want hij kwam dikwijls in Scheveningen. Toen zei ik hem waarschuwend: Man, straks komt hier een visserman binnen en die
zegt: Dat is een netje om stekeltjes te vangen. Wil ik je eens een net
laten zien? zei ik op groot lef. Hij was er direct voor te porren: Mijn
wagen staat voor de kerktoren.
We stapten spoorslags in en op mijn aanwijzingen reed hij naar
de Koningin Wilhelminahaven, ter hoogte van de Dogger Maatschappij. Er stond een wantwagen en men was bezig om de netten
uit een vissersboot te halen die kort tevoren was binnengelopen.
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De plafondschildering
van Eppo Doeve in de
entree van het nieuwe
deel van het stadhuis.
Let op het kinnetje en
de 'Schotse nette''
(Foto. Stadsarchief
Vlaardingen)
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Doeve had nauwelijks tijd om op zijn rem te trappen. Hij sprong
uit zijn wagen, schetsboek in de hand, en begon driftig te tekenen.
Hij was gauw klaar en we reden zwijgend terug. Het stekeltjesnet
werd een haringnet.
Korte tijd later waren er rondleidingen voor de burgerij. Enkele
ambtenaren gaven groepjes bezoekers uitleg. Er werd druk gebruik
van gemaakt. Ook ik kreeg mijn eerste groep en begon met de verbondenheid van Vlaardingen met de wereld. Als grapje vertelde ik
er bij: Ze reiken wel naar elkaar, maar bereiken elkaar niet.
In het gezelschap bevond zich ook een vissersman van middelbare leeftijd. En terwijl wij naar het volgende object liepen, hoorde ik hem -in plat Vlaardings - zeggen: "Da' benne Schotse nette!".
De volgende dag ben ik naar mijn vader gegaan; die had z'n
leven lang in de haring gewerkt. En ik vroeg hem of hij wist, welke
netten dat en dat schip aan boord had gehad. En hij zei -ook op z'n
Vlaardings- "da weet ik nie' secuur, maar 't zelle wel Schotse nette
geweest zijn." Applaus voor Eppo Doeve.
Als we in de hal doorlopen zien we aan de kant van de Schoolstraat
drie hoogdoorlopende ramen, gemaakt door de glazenier Bogtman.

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
' D e Bourgondiër', Billitonlaan 96, Vlaardingen
'Groenoord', Laan van B o l ' E s , Schiedam
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Het zijn 3 taferelen uit het dagelijkse leven van omstreeks 1273,
het jaar waarin Vlaardingen stadsrechten kreeg van Floris V. Met
een tikkeltje leedvermaak vertelde ik dat er toch een historische
fout is. Het zeilscheepje voert achterop het rood-wit-blauw. En dat
was erin 1273 nog niet.
We gaan de trap op en hebben door het raam een goed uitzicht
op de versiering van het balkon van de koffiekamer. Eveneens een
werk van Albert Termote. In die tijd deden vele verhalen de ronde
over vliegende schotels. Termote ontwierp een rond geval, waaruit
een schotelmannetje klimt. In z'n fantasie zei Termote: Als er vliegende schotels bestaan, komen ze van Mars of van Venus. En hij
ontwierp boven de schotel een norse krijger Mars en een lieftallige
vrouw Venus.
De vliegende schotel
met Venus en Mars.
Het kunstwerk van
Albert Termote boven
het raam van de toenmalige kojfiekamer
van het nieuwe stadhuis. (Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

En omdat er in die tijd druk aandacht werd besteed aan het 300jarig bestaan van het Oude Stadhuis uit 1650, voegde ik tijdens de
rondleidingen er aan toe: "En als dit nieuwe gebouw straks 300
jaar zal bestaan, zal men zeggen: Wat een onzin. Die dachten dat er
vliegende schotels bestonden. Of: Da's knap, die wisten al dat er
vliegende schotels waren."
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Wat verder naar links lopend zien we in de ronding een trap
naar beneden. De achtergrond van deze trap heeft 3 hoge, gebrandschilderde ramen. Afgebeeld worden de verschillende sociale
voorzieningen die omstreeks 1950 bestonden. Voor één van die
voorzieningen was kennelijk geen afbeelding te bedenken. Op een
paar neerdwarrelende velletjes papier staat de naam van de desbetreffende wet. Helaas heb ik ook daar een omissie ontdekt. Er staat
'Wacht- en werkloosheidswet'. In die dagen heette die wet
'Wachtgeld- en werkloosheidswet'. Maar ja, misschien was het
geld op om die 4 letters er bij te tekenen.

ECHTE VLAARDINGERS KOPEN HUN TAPIJT BIJ:

Hofman
\ stoffering

Kuiperstraat 39b
3131 CH Vlaardingen
Tel/fax: 010-4351073

W

EEN UITERST BETROUWBAAR EN VAKKUNDIG ADRES
TAPIJT - GORDIJNEN - VINYL - ZONWERING - BEHANG

Wilt u extra
inkomsten uit
vermogen?
VSB Bank. O o k
u>v bank voor
sparen.
VSB'BANK
VSB. Daar kom je verder mee.
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Een onbekende kerk en
een onbekende school
Matthijs A. Struijs
Bij toeval trof ik onlangs In de verzameling huurcontracten
3fln de gemeente Vlaardingen een huurcontract aan van 10
oictober 1860, waarin de gemeente Vlaardingen van ene Jan
de Bruin Azn, winkelier aan de Kortedijk, een ruimte huurde
in een gebouw aan de oostzijde van diezelfde Kortedijk, wijk
A, nr 20, kadastraal bekend onder sectie A, nr 96. De gemeente Vlaardingen wilde deze ruimte gaan gebruiken als
schoollokaal, maar dit gebouw diende ook nog een ander
doel. Welk doel dat was blijkt uit de aanhef van het contract:
"welks gebouw tot heden is en nog wordt gebruikt voor Armenkerk door de Hervormde Gemeente van Vlaardingen"!

U had nog nooit van deze kerk gehoord ? Wel, ik ook niet, dus
alle reden om een onderzoekje te doen om wat meer over dit onbekende Vlaardingse kerkgebouw te weten te komen. Om eens te
laten zien hoe je bij zo'n onderzoek van de ene bron naar de andere gaat, heb ik deze keer in de tekst alle bronnen bij hun naam
genoemd.
Uit de jaarlijkse begrotingen van de Hervormde Gemeente bleek al
snel dat daarin een post voorkomt voor de "huur van een locaal
voor de Armenkerk". In de begroting voor het jaar 1855 wordt
onder post nr 27 de huur van het lokaal voor het eerst opgevoerd
en daarbij staat de aantekening "is nieuw en een gevolg van het
verzoek van de Heeren Predikanten tot aanschaf een locaal waar
door dien des zondags voor de arme, godsdienstoefening werdt
gehouden". Hieruit weten we al veel over het doel van deze kerk
en ook in welke tijd de notulen van de kerkvoogden moeten worden geraadpleegd om over het begin van deze kerk iets meer te vernemen. In de Hervormde Gemeente gaan namelijk de zogenaamde
'kerkvoogden' over alle zaken betreffende de kerkgebouwen en
voor verder onderzoek moeten dus de notulen van de vergaderingen van de kerkvoogden worden nagezien.
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Deel van de Wijkkaart
van Vlaardingen uit
1847. Wijk A nummer
20, ongeveer halverwege de Kortedijk, is
de Armenkerk / Stadsschool. (Kaart: Stadsarchief Vlaardingen)

Het begin van de Armenkerk blijkt
daaruit te dateren van 17 februari 1854.
Op die dag vergaderden namelijk in de
Kerkekamer van de Grote Kerk de
kerkvoogden samen met de zogenaamde 'notabelen' van de kerk, een college
van vooraanstaande leden dat de kerkvoogden koos en samen met hen bestuursfuncties uitoefende. Tijdens deze
vergadering deed president-kerkvoogd
Willem van Warmelo verslag "van de
pogingen aangewend tot verkrijging
van een geschikt locaal, tot het houden
van Bijbeloefeningen voor de armen"
en deelde hij mee dat daartoe een gelegenheid gevonden was in "een gebouw
over de sluizen, toebehorende aan Jan
de Bruin, wordende de kosten van de
eerste inrigting berekend op 100 gulden en de jaarlijksche huur op 80 gulden. Na enig beraad werden de kerkvoogden gemachtigd om deze zaak tot
een goed einde te brengen en "dat locaal ten behoeve van de kerk
te huren en te doen inrigten en daartoe voor een som van hoogstens
200 gulden te beschikken."
De notulen van de kerkvoogden leverden verder niet veel gegevens meer op, behalve dan op 12 oktober 1855 de verlenging van
de huurperiode van het lokaal van 1 juli 1855 tot 30 juni 1856 voor
100 gulden per jaar. Dat dit slechts voor één jaar gold was "vanwege de onzekerheid of deze zaak voort durend bijval zal ondervinden."
Die bijval was er zeker, want ook in 1857 bestond de kerk nog.
In een commentaar op de jaarrekening over dat jaar wordt geklaagd over de huursom van het lokaal: "iedere jaargang vermeerderd", in 1854: 100 gulden, in 1855: ƒ 110, in 1856: ƒ 120- en in
1857: 130 gulden. "Die verhoging begrijpen we niet, moet de
lokaalhuur ieder jaar meerder worden, dan kan die onderneming
vrij kostbaar uitkomen."
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Hoewel we hieruit kunnen proeven dat het instituut 'Armenkerk'
niet ieders instemming had, bestond in I860, toen het gebouw als
schoollokaal werd ingericht, deze 'onderneming' nog steeds. Ook
toen het gebouw al schoollokaal was werden er namelijk nog
steeds diensten, of, beter waarschijnlijk, 'Bijbeloefeningen' in
gehouden. In het contract tussen de gemeente Vlaardingen en eigenaar De Bruin uit 1860 werd dit zelfs in artikel 5 vastgelegd: "De
huurders hebben het regt, om het gehuurde schoollokaal tot kerk of
soortgelijk gebruik af te staan aan de Hervormde Gemeente van
Vlaardingen. De daarvoor bedongen huursom komt geheel ten bate
van de Gemeentekas."
In 1864 wordt voor het laatst de huursom, toen nog steeds 130
gulden, in de begroting genoemd. Over de opheffing van de kerk
vonden we niets terug in de kerkvoogdijnotulen, maar die gaan in
die tijd voornamelijk over de toen ophanden zijnde restauratie van
de Grote Kerk. In dat verband zou het mogelijk kunnen zijn dat het
lokaal aan de Kortedijk als 'bezuinigingsmaatregel' toen niet meer
als kerkgebouw werd gehuurd, vanwege de kosten van de op handen zijnde restauratie van de Grote Kerk.
Schoollokaal

De huurovereenkomst van 10 oktober 1860 tussen de gemeente en
De Bruin was een gevolg van een gemeenteraadsbesluit. Uit de
notulen van de Gemeenteraad van Vlaardingen weten we dat in de
vergadering van 28 september 1860 de zaak van het schoollokaal
werd besproken en aan het einde daarvan werden B&W gemachtigd om e.e.a "ten finale" te regelen.
Op 30 oktober deelden Burgemeester en Wethouders de
gemeenteraad mee dat met De Bruin een huurovereenkomst voor
20 jaar was aangegaan, tegen 325 gulden per jaar. De gemeente
legde tevens het recht vast om bij overlijden van de eigenaar het
pand voor 5000 gulden "te eigenen".
B&W werden vervolgens gemachtigd met dezelfde De Bruin
een contract sluiten over de huur van een dichtbij het lokaal staand
huis, dat na geschikt te zijn gemaakt kon dienen als hoofdonderwijzerswoning. De huur van dit huis mocht uiterlijk 150 gulden per
jaar zijn en ook voor een periode van 20 jaar gelden.
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De vroegere onderwijzerswoning aan de
Kortedijk. (Foto:
Stadsarchief Vtaardingen)

Om het prille begin van dit schoollokaal te vinden, moeten we
terug naar de raadsnotulen van 14 mei 1860. Na een bespreking in
de raad van een nieuwe schoolverordening, vroeg Hendrik
Ludwijn van Linden van den Heuvell, burgemeester van Vlaardinger-Ambacht, maar ook wethouder van Vlaardingen, of de raad op
grond van artikelen in de Schoolwet én in de Gemeentewet, en na
verkregen vergunning van Gedeputeerde Staten, onderhandehngen
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zou wilopenen "tot het treffen van overeenkomsten ten einde de
schooljeugd van Vlaardinger-Ambacht toegang te verschaffen tot
de schooien dezer gemeente [Vlaardingen]". Toen de Vlaardingse
raadsleden te kennen gaven dat ze dit inderdaad wel wilden, deelde Van Linden van den Heuvell mee dat hij dit verzoek namens
Vlaardinger-Ambacht dan schriftelijk zou indienen.
Uit dit schriftelijke verzoek, gedateerd op 14 mei 1860, dus nog
op dezelfde dag geschreven, blijkt dat Vlaardinger-Ambacht geen
kans zag een eigen school of schoollokaal te stichten, want waar
die school ook in het uitgestrekte Vlaardinger-Ambacht zou komen
te staan, het zou voor een groot aantal kinderen altijd te ver weg
zijn. De kinderen moesten daarom naar scholen in naburige
gemeenten. Vlaardingen was dan de dichtstbijzijnde gemeente en
veel kinderen uit Vlaardinger-Ambacht gingen al in Vlaardingen
op school. Maar nu zou voor die kinderen een aparte overeenkomst
worden gesloten met het openbaar onderwijs in Vlaardingen,
zowel als in Kethel en Schipluiden, zodat daar ook kinderen uit
Ambacht naar de openbare school konden gaan.
De benodigde vergunning van Gedeputeerde Staten kwam op
19 juni 1860 af. Voor de verbouwing van het pand had men subsidie van de Koning willen vragen, maar daarvoor werden zulke
hoge eisen gesteld aan de inrichting van het lokaal, dat men uiteindelijk besloot dan maar op eigen kracht te gaan verbouwen. De
gemeenteraad was overigens niet erg te spreken over Commissaris
des Konings, want zijn schriftelijke advies aan de Koning stond in
lijnrechte tegenspraak met zijn mondelinge verzekering dat het met
de Koninklijke subsidie wel zou lukken.
De verbouwing van de ruimte waarin het schoollokaal moest
komen, die eigenaar De Bruin voor eigen rekening zou laten uitvoeren, ondervond nog vertraging omdat de geplande afmetingen
te klein bleken te zijn voor het aantal kinderen dat er een plaats in
moest vinden. Het lokaal moest bovendien ook hoger worden,
namelijk 4 ellen, in plaats van 3 el 60, terwijl ook de lucht- en lichtinlaten verbeterd moesten worden. Voor De Bruin bracht dat extra
kosten met zich mee, maar dat zou in de huur worden verrekend.
Bij contract werd die huur toen vastgesteld op 375 gulden in plaats
van 325 gulden per jaar, per halfjaar te betalen.
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Het plaatsen van kinderen uit Vlaardinger-Ambacht op een openbare school in Vlaardingen was overigens niet de enige reden voor
de inrichting van een schoollokaal aan de Kortedijk. Uit een historisch overzicht over het openbaar onderwijs in Vlaardingen. afgedrukt in het Gemeenteverslag over het jaar 1885, werd ook een
andere reden duidelijk.
In 1857 waren er in Vlaardingen namelijk drie scholen voor
kinderen van "minvermogende, niet bedeelde ouders". De ene was
gevestigd in de 'Stadsschool' aan de Markt, de tweede op de hoek
van de Markt met de Schoolstraat, daar waar nu het standbeeld van
Dirk III staat en de derde was een gehuurd lokaal aan de
Hoogstraat op de hoek van de Blokmakerssteeg. Deze scholen werden geleid door in totaal 6 onderwijzers en 3 kwekelingen. Als
hoofdonderwijzer van de scholen fungeerde de heer C. de Groot en
deze man pendelde dus voortdurend op en neer tussen de drie scholen. Op den duur werd dit onhoudbaar, terwijl bovendien het lokaal
aan de Hoogstraat ook niet meer voldeed. Daarom werd besloten
dat een particulier, De Bruin dus, een school zou bouwen, die dan
door de gemeente gehuurd zou worden. Deze school kreeg een
eigen hoofdonderwijzer in de persoon van de heer A.F. Stolk. Op
de verjaardag van Koning Willem III, op 19 februari 1861, werd
aan de Kortedijk de school voor minvermogenden onder de naam
'Willemschool' geopend. Er waren dus toen nog twee scholen voor
minvermogenden in Vlaardingen. Het schoolgeld voor de
Willemschool bedroeg bij de opening 6 cent per week voor de dagschool en 4 cent voor de avondschool. Hoofdonderwijzer Stolk
werd in 1861 aangesteld op een jaarwedde van 700 gulden, met
vrije woning in het huis bij de school dat de gemeente eveneens
van De Bruin had gehuurd. Stolk werd op de Willemschool bijgestaan door 2 hulponderwijzers en een kwekehng. In 1875 kwam
daar nog een hulponderwijzer bij en in 1881 ook een hulponderwijzeres. De jaarwedde van meester Stolk was toen opgetrokken
tot 1100 gulden per jaar.
De Willemschool werd per 1 januari 1878 een school voor kosteloos onderwijs. Alleen de school aan de Markt, nog steeds onder
het hoofd C. de Groot, bleef toen nog over als minvermogendenschool. Toen de Willems werd omgevormd tot een 'kosteloze'
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school, werd het schoolgeld voor de minvermogenden school op
10 cent gebracht, waarmee de kosten van het voor de ouders van
de kinderen kosteloze onderwijs werd gecompenseerd.
Hoewel de huurperiode van de school aan de Kortedijk in 1880
afliep, moest het gebouw door het grote aantal kinderen nog tot
1883 als hulp-schoollokaal worden gebruikt. Per 1 januari 1883
werd aan de Broekweg (nu Groen van Prinstererstraat) een nieuwe
school voor kosteloos onderwijs in gebruik genomen. Een nog
steeds bestaand gebouw, dat in 1934 bekend werd door het boek
van Ary Pleysier 'De kostelooze school'.
In hetzelfde jaar werd aan het Emaus in Vlaardinger-Ambacht
de 'Gemeenteschool' in gebruik genomen, zodat de kinderen uit
Vlaardinger-Ambacht niet meer in Vlaardingen naar school hoefden.
Toen het gebouw aan de Kortedijk niet meer als kerk of school
werd gebruikt, maakte Jan de Bruin er een werkplaats van. Na
gedeeltelijk sloop en herbouw verkocht hij in 1886 de opstallen
aan wagenmaker Pieter Brouwer en aan de winkelier Maarten
Kerkhof. Later ging het gebouw over aan de Gebroeders Van
Oeveren en daarna aan Garage Van der Kooij. De onderwijzerswoning werd omstreeks 1986 gesloopt.
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Boekbespreking
Geschiedenis en l<roniek van veertig jaar Pniëikerlt in Vlaardingen,

door Matthijs A. Struijs. Verkrijgbaar bij de auteur op het Stadsarchief Vlaardingen voor
f 10.
In 1997, veertig jaar na de bouw van de Pniëlkerk aan de Henriëtte Roland Holststraat,
viel de beslissing dat het gebouw afgestoten zal worden. Een beslissing die een zekere
sloop van het bouwwerk betekent. De Historische Vereniging Vlaardingen heeft met
name tegen dit laatste feit vanuit architectonisch-historische gronden geprotesteerd tegen
de beslissing, maar tevergeefs. In dit jubileumboek, dat door het naderende einde toch een
wrange bijsmaak heeft, beschrijft Matthijs Struijs, die zelf sinds het begin in de Pniëlkerk
kerkt, in kort bestek de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Vlaardingen en van
de diverse door deze gemeente gebruikte kerkgebouwen. De snelle bevolkingsaanwas in
de vijftiger jaren leidde tot de noodzakelijke bouw van, onder andere, de Pniëlkerk. In de
kroniek, die eigenlijk het grootste deel van het boek in beslag neemt, geeft Struijs een
veel indringender beeld van het wel en wee van de kerk en vooral van haar bewoners.
Tegelijkertijd schetst hij de ontwikkeling en, sinds de jaren zeventig, de achteruitgang
van het Vlaardingse kerkelijk- en geloofsleven in het algemeen en van die van de wijkgemeente van de Pniëlkerk in het bijzonder. Puilde aanvankelijk de kerk elke zondag tijdens meerdere diensten uit, de achteruitgang in belangsteUing en het, overigens prijzenswaardige, streven tot samengaan van de Hervormde en Gereformeerde kerken leidt tot de
noodzaak om een keuze te maken: kerken in de Rehobothkerk of in de Pniëlkerk, met de
voor laatstgenoemde fatale beslissing. Met deze kroniek levert het boek een belangrijke
en boeiende bijdrage aan de geschiedschrijving van de ontwikkelingen in het
Gereformeerd geestelijk leven in het algemeen en in de Vlaardingse Pniëlkerkgemeente
in het bijzonder.
Binnenkort in de boekhandel: 150 jaar Dragen en begraven in Vlaardingen. De geschiedenis van de Eerste Vlaardingse Dragers vereniging 1847 - 1997. Wouter C. den
Breems beschrijft aan de hand van vooral de notulen van de (soms tumultueuze) ledenvergaderingen de geschiedenis van deze nuttige, maar in het dagelijks leven om begrijpelijke redenen niet erg op de voorgrond tredende, vereniging. De uitgave is een co-produktie van Begrafenisverzorging Den Hollander B.V. en de Historische Vereniging Vlaardingen. De prijs zal omstreeks ƒ 17,50 bedragen.
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Onderstaand weer een overzicht van de aktiviteiten van de HVV in de komende
periode. In Tijd-Schrift van september krijgt u meer informatie.
Agenda
Zaterdag 20 juni

De jaarlijkse busexcursie staat ditmaal in het teken van antiquarische boeken in Bredevoort en een bezoek aan Winterswijk. Aanmelding is niet meer mogelijk: de bus is geheel
volgeboekt! Alle deelnemers hebben inmiddels bericht ontvangen.
Zaterdag 12 september

Open Monumentendag: de gehele dag een boeiend programma met als thema 'restauratie'. Houdt die dag vrij, en let op het uitgebreide programma in het september-TijdSchrift.
Dinsdag 22 september

Samen met Jeroen ter Brugge, die terzake
zeer kundig is, nemen we de Vlaardingse
gevelstenen eens onder de loupe. Aanvang
20.00 uur in het Dienstencentrum Soenda
aan de Soendalaan.
Zaterdag 26 september

We houden de najaarsexcursie wel héél dichtbij, want onder leiding van de stadsgidsen
van het ServiceTeam VVV Vlaardingen gaan we daadwerkelijk de gevelstenen van waarover we op 22 september hebben gehoord bekijken (maar ook nog veel meer Vlaardings
schoons). Het is nodig u hiervoor op te geven en kunt u doen door overmaking van ƒ 5,00
p.p. (incl. kopje koffie o.i.d.) op de girorekening van onze HVV (zie colofon). Opgave
kan giraal TOT 15 september en ook nog tijdens de lezing (a contant) op 22 september.
Deze activiteit duurt van 2.00 uur tot plm. 5.00 uur en we verzamelen voor het oude
Stadhuis op de Markt.
Dinsdag 27 oktober

Lezing met dia's door Cora Laan over 'eten en drinken in Vlaardingen in vroeger tijd'.
Aan de hand van vondsten uit de beerput van Herberg De Visscher en van dia's zal zij uit
de doeken doen hoe onze (verre) voorouders zich voedden.
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Gezien het beperkte aantal (bijzondere!) stoelen in 'Het Waaigat' op de Markt, rond
de bewuste -replica van de- beerput, is vooraf opgeven noodzakelijk (vanaf 1 september,
uitsluitend van maandag tot vrijdag tussen 10 en 5 uur: 435 3322). Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 24 november

'Vlaardingen-en-detail', ofwel de wetenswaardigheden van de kleine details op oude
Vlaardingse ansichten, door Jan Anderson. Na de pauze is er een samenspraak tussen
spreker en de aanwezigen over oude Vlaardingse uitdrukkingen: kent u ze nog - wat betekende het nou ook precies...?
We zijn deze avond te gast in de grote zaal van Wooncentrum Hoylede aan de Churchillsingel 713. Aanvang 20.00 uur.
Tot zover de informatie over het Lezingenprogramma voor dit najaar.
Vlaardingen 725 jaar stad

Wilt u in kort bestek de historie van eigen stad doornemen? Ga dan eens kijken in het
Stadsarchief aan het Plein Emaus. Daar staat tot 1 november de tentoonstelling 'Vlaardingen 725 jaar stad'. Het Stadsarchief is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 17.00 uur.
Stadswandelen

Net als in voorgaande jaren worden er op diverse zomerse vrijdagavonden weer stadswandelingen georganiseerd o.l.v. leden van het ServiceTeam VVV Vlaardingen. Vertrek
is steeds om 19.15 uur vanaf het Oude Stadhuis. Tijdens deze boeiende wandelingen
maakt u opnieuw kennis met het historische centrum en kunt u ook nog (tot slot) de toren
van de Grote Kerk beklimmen.
De kosten bedragen slechts ƒ 2,50 p.p. en vooraf opgeven is niet nodig: gewoon op
tijd aanwezig zijn! De data zijn: 19juni, 17 juli, 21 augustus, 11 september en 2 oktober
('Vlaardingen by night').
Op 2 augustus wordt door hetzelfde ServiceTeam VVV een korte historische wandeling
georganiseerd door Vlaardinger-Ambacht. Vertrek om 15.00 uur vanaf het Streekmuseum
aan de Kethelweg.
Tot zover de HVV-Uitgaans-Agenda. Maak er gebruik van!
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De auteurs:
C W Verhulst is geboren (1923) en getogen in Vlaardingen Over de geschiedenis van die stad
schreef hij enkele artikelen, die onder meer geplaatst zijn in Tijd-Schnft van de Histonsche
Vereniging Vlaardingen
Matthijs A Struijs (1939) begon op 14-jange leeftijd zijn werkzame leven, in het boekdrukkersvak Vijftien jaar later stapte hij over naar de cliëntenregistratie van een bank Vanwege zijn
belangstelling voor geschiedenis in het algemeen en die van Vlaardingen in het bijzonder, werd
hij in 1978 aangesteld als atlasbeheerder en bibliothecans bij het Stadsarchief Vlaardingen In die
functie ontwikkelde hij zich tot een geschiedkundig veelschnjver Hij publiceerde vele artikelen,
o a in Tijd-Schnft, en heeft diverse Vlaardings-historische boeken op zijn naam staan
Kees van de Boogert is sinds circa 4 jaar lid van de redactie van Tijd-Schnft en al zo'n tien jaar
langer lid van de HVV Voor hij per december '93 'in ruste' ging werkte hij ruim veertig jaar bij
de Magnesiet- en Amanlfabneken op verschillende posten, maar voornamelijk als verkoop-correspondent buitenland en expediteur Sinds zijn vroegste jeugd is hij filatelist, hoewel tuinieren meer
aandacht heeft sinds hij in Holy-Noord woont Daarnaast verdiept hij zich (letterlijk) in de archeologie HIJ hoopt de lezers van Tijd-Schnft ook eens een artikel voor te schotelen over die gravenjen

AART PONTIER B.V.
boek- en kantoorboekhandel
- Een winkel vol leesplezier voor jong en oud
- Ruime sortering boeken
- Specialisatie in tijdsctinften
- Grote collectie handenarbeidartikelen
- Kunstschilders benodigdheden
- Schoolartikelen
- Luxe vulpennen van PARKER
- Telefax-service
- CD-Rom en andere Multi-media-artikelen
- Digitale kleurcopien
- Inbindservice
- En nog veel meer
j

/^

[^
^ c

-,

De Loper 11 13
3136 CM Vlaardingen
Postbus 6110
3130 DC Vlaardingen
Fax 010 474 10 77

Tijd-Schrift - pagina 37

