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De eerste Chevrolet
van de firma H.
Brobbels Kolenhandel
aan de Oosterstraat,
geladen met 7-kilo
zakjes kolen. Het vullen van dergelijke
zakjes was een typische activiteit voor de
zomermaanden
(Foto: H. Brobbel)
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Redactioneel
Het Stadsdebat. Waar gaan we naar toe met Vlaardingen de komende twintig jaar. Hoe
C > willen we dat de stad eruit ziet in de toekomst. Belangrijke vragen worden aan de burge"'^ n] voorgelegd. Een prijzenswaardig initiatief van B&W, dat helaas niet de aandacht van
de Vlaardingers krijgt die het verdient. Maar ja, misschien is het ook niet zo'n goed idee
om precies onder etenstijd met de hele karavaan in de wijk neer te strijken. Want om zes
uur staat de prak op tafel en die laten we echt niet staan om onze mening over onze woonplaats te geven. Toch jammer, want het is een goede zaak dat er naar de burgers geluisterd wordt. Maar misschien schrikt zo'n openbaar optreden toch veel mensen af.
Gelukkig zijn er ook wel andere manieren om je mening kenbaar te maken, hopelijk
wordt daar meer gebruik van gemaakt. Eén van de mensen die het anders doet, is Frits
Loomeijer, directeur van het Visserijmuseum. Hij pleit ervoor om het haringverleden van
Vlaardingen in de toekomst als toeristische trekker te promoten. Daar zit wat in, al is het
alleen maar omdat het in zou moeten houden dat daarvoor wat er nog aan direct of indirect met de visserij verbonden panden in het historisch centrum over is, zorgvuldig
geconserveerd zou moeten worden. En dat is iets waar de Historische Vereniging ook
altijd naar streeft. Maar de HVV gaat verder. Zij zet zich in voor alles historisch dat de
moeite van het behouden waard is. ook al is dat niet met de visserij verbonden. Dat is
mijn boodschap in het stadsdebat: wees in de toekomst trots en zuinig op wat aan waardevols uit het verleden rest (en dat is meer dan menigeen wel denkt; ook markante naoorlogse bouwwerken moeten niet zonder meer tegen de vlakte gegooid worden; daarnaast, en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, is het absoluut de allerhoogste tijd dat
er echt, structureel en goed iets gedaan wordt aan de Hoogstraat, maar dan wel door iets
of iemand met een goed oog voor het historische karakter van die vroeger voor
Vlaardingen belangrijkste winkelstraat). Verder denk ik dat in het toeristisch exploiteren
van Vlaardingen er ook meer aandacht moet zijn voor andere belangrijke elementen uit
het verleden. Laten we ook de (pre)historie in museum Hoogstad en de streekhistorie in
het Streekmuseum Jan Anderson nog maar meer promoten. Maar pas er voor op dat niet
alles onder de visserij-vlag gaat varen.
Toch ontkomt ook dit Tijd-Schrift weer niet aan de visserij. In het kolen verhaal van
Henk Brobbel wordt uiteraard het bunkeren van de visserijvloot vermeld. Verder bieden
we u een reactie op het verhaal over 'Kennis is Macht' uit het vorige Tijd-Schrift en een
tweede serie bijnamen. De terugkeer van 'Weet u het nog?' mocht zich op grote belangstelling verheugen: er waren veel reacties. Schrijft u ook weer over de nieuwe vragen?
Eric van Rongen, eindredacteur
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Brobbel's kolen
De geschiedenis van een Vlaardingse brandstoffenhandel
Henk Brobbel Hz.
^Ve scm-ijven 1883 en Vlaardingen beleeft de laatste grote
bloeiperiode van de haringvisserij. Tientallen zellloggers en
beugsloepen, alsmede de allerlaatste hoekers hebben
haringstad nummer 1 als thuishaven. Er zijn in Vlaardingen
dan ook maar weinig mensen te vinden die niet direct of
indirect binding hebben met dit hoofdmiddel van bestaan.
Bij de Vlaardingse familie Brobbel hebben in ieder geval een
aantal leden een boterham gevonden door te monsteren op
een logger, of hebben hun weg gevonden in de vele visserij-nevenbedrijven.

Zo ook de in 1860 geboren Cornells Brobbel, in genoemd jaar in
het huwelijk getreden met Maria Broek. Hij is fustkuiper van
beroep, waarmee hij een lange traditie van vader op zoon voortzet.
Zijn vadei is kuipersbaas bij de rederij Van Harwegen-Den Breems
en ook zijn oom en een neef zijn daar werkzaam. Bekend is dat
Cornells al op jonge leeftijd bemiddelt in diepgaande conflicten
tussen diverse familieleden en uit waardering hiervoor tijdens zijn
trouwdag een porseleinen servies krijgt aangeboden van de redersvrouw. Dit unieke cadeau — dat in die tijd zeker niet als gewoon
'weggevertje' kan worden aangemerkt en het jonge echtpaar is er
zeker dankbaar voor geweest — kan echter niet verhinderen dat
Cornells luttele jaren later zijn werkkring bij de rederij en kuiperij
veriaat.
Het kuiperijbedrijf is immers geen vetpot. De nieuw gemaakte
vaten worden per stuk gehonoreerd en voor het maken van het
grootste fust (1/1 vat), dat het meest oplevert, komen alleen de
grootste en sterkste kuipers in aanmerking. Het is heel goed mogelijk dat Cornells niet tot die categorie kuipers behoort en daarom
samen met zijn vrouw zoekt naar een mogelijkheid om de inkomsten te vergroten.
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En die mogelijkheid komt er, door in een piepklein hoekpandje aan
de Biersloot (die nog niet is gedempt) in 1887 een kolen-, hout- en
turfwinkeltje te starten. Cornells brengt de bestellingen rond met
een handkar met een hond eronder, terwijl Maria in het winkeltje
de zaken afhandelt en ook nog de zorg heeft over 2 jonge kinderen.
De zaken gaan dusdanig goed dat de vader van Cornelis, de in
1821 geboren Klaas Brobbel, op hoge leeftijd besluit eveneens het
kuipersvak vaarwel te zeggen en bij zijn zoon in de kolen te gaan
werken. En er zijn nog een paar knechten nodig om de bestellingen
op tijd af te handelen.
Het gezin Brobbel groeit aan tot 8 kinderen, maar het einde van
de 19de eeuw werpt een zwarte schaduw over de familie. Cornelis
lijdt aan een ernstige maagaandoening en raakt, ondanks het eten
van slechts de beste kwaliteit vlees, dermate verzwakt dat hij (volgens zeggen) met zijn kar de flauwe helling van de Schoolstraat
richting de Markt niet op eigen kracht kan nemen maar door
omstanders moet worden geholpen. Hij overiijdt in 1899. slechts
39 jaar oud. Zijn vader Klaas overleeft zijn zoon slechts 1 jaar en
alsof dat nog niet genoeg is overlijdt in 1902 ook nog het jongste
dochtertje van Cornelis en Maria.
Ondanks deze dramatische gebeurtenissen laat de weduwe Brobbel
zich niet uit het veld slaan, aanschouwt "De wonderdaan des
Heeren", plukt haar oudste dochter Anna van de lagere school,
bevordert haar tot hulp in de huishouding, stuurt haar oudste zoon
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(Klaas, geb. 1886) naar de kuiperij en zet haar brandstoffenhandel
met grote voortvarendheid voort.
In 1903 zet zij een advertentie in de Nieuwe Vlaardingsche
Courant waaruit blijkt dat zij een lading kachelkolen uit een schuit
te koop aanbiedt voor 75 cent per mud.
Het overslaan van kolen op eigen
Heden in lossing ee^ lading
opslagterreinen is (nog) niet aan de
orde. Dat zal ook moeilijk lukken met
een handkar. Ook enkele jaren daarna
zal blijken dat zij regelmatig partijen
'h. Ih cent per mud.
kolen rechtstreeks uit de schuit verkoopt, al heeft zij intussen een tweede
Ligplaats bij de Kraan.
adres in de boeken staan, want ook de
Aanbevelen."!.
Ridderstraat nummer 23 komt voor in
een bewaard gebleven kolenbonnetje
uit 1906. De Vlaardingse kroniek van
1907 maakt melding van verhuizing üidderstnmt 23. <.('d. Ilicrslüot S7.
van de brandstoffenhandel van de
Wed. C. Brobbel van de gedempte Biersloot 87
naar
Callenburgstraat 66 (de lokatie waar jaren later de wasserij
Overmans was gevestigd).

Prïmaf SAGfllLKOLHH

Wed. Ó. BROBBEL.

Dan volgen enige jaren waarvan de gegevens zeer schaars zijn. De
kolenbranche maakt tijden mee van voorspoed. Vlaardingen groeit
met de aanbouw van enkele nieuwe buurten en wijken en de vraag
naar huisbrandkolen stijgt. Kolen stoken is echter nog lang geen
gemeengoed, want er wordt nog steeds hout en turf verkocht.
De Eerste Wereldoorlog is een moeilijke tijd. De kolen gaan op
rantsoen en ook de industrie en visserij lopen gevoelige klappen
op. Nadat in 1917 de onbeperkte duikbootoorlog wordt afgekondigd blijven de meeste haringschepen voor de kant en geldt er een
uitvaarverbod voor stoomvisserijschepen. Pas in 1919 kan de
stoomlogger VL 164 'Java' als eerste weer naar zee.
De schepen zijn echter gebunkerd met een bijzonder slechte
kwaliteit bunkerkolen, waarmee maar moeizaam stoom gemaakt
kan worden. Tot ver in de jaren twintig worden de betere kwaliteiten kolen vermengd met grote partijen kwalitatief slechte kolen uit
Amerika. Deze nota bene van overheidswege verordonneerde
Tijd-Schrift - pagina 7

BrobbeI's kolen - H. Brabbel Hz-

Hendrik Brobbel, de
derde zoon van
oprichter Cornells en
groot\'ader van de
auteur Na het einde
van de Eerste
Wereldoorlog nam hij
met zijn broer
Cornells de leiding
van het bedrijf op
zich. Na de splitsing
bouwde hij het bedrijf
aan de Oosterstraat
uit. (Foto: auteur)

maatregel werkte soms kwalijke praktijken in de hand. Zo kon het
voorkomen dat men met een lading stenen naar zee ging die de
benaming kolen niet eens verdiende!
Nog voordat men weer regelmatig kolen kan betrekken uit
Duitsland en België en ook vanuit de particuliere- en Staatsmijnen
in Limburg de nodige aanvoer op gang komt, wordt bij de familie
Brobbel de vraag actueel wie na de Eerste Wereldoorlog de brandstoffenhandel zal leiden. De weduwe nadert de leeftijd van 60 jaar
en verlangt opvolging. Haar oudste zoon Klaas is, zoals gezegd, in
de voetsporen van zijn vader getreden en is kuiper geworden, totdat hij zich in 1918 van het leven benam.
Zoon nummer twee, Jacobus (geb. 1887), komt ook niet in aanmerking, want hij kiest voor het beroep van vrachtrijder en bestiert
later het bekend geworden verhuisbedrijf Jac's Brobbel
vanuit de 1 e Van Leyden Gaelstraat.
De in 1918 met groot verlof uit militaire dienst gekomen zoon Hendrik (geb. 1892) wordt dan uiteindelijk
aangewezen om samen met zijn vijf jaar jongere broer
Cornells de kolenkar te gaan trekken.
Als snel wordt duidelijk dat de samenwerking tussen
beide broers van dien aard is, dat de altijd nog een
woordje meesprekende weduwe zich genoodzaakt ziet
het tweetal uit elkaar te halen, om ieder voor zich de
kolenhandel verder voort te zetten.
Nu is Vlaardingen in de periode rond 1920 nog min
of meer verdeeld in twee helften, gescheiden door de
Oude Haven en het Buizengat. Voor Comelis Brobbel jr. wordt een
lokatie gevonden in het Westnieuwland nabij de Struijkstraat, waar
hij onder de naam BrobbeI's Kolengroothandel in het westelijk
stadsdeel zijn handel vindt. Zoon Henk koopt in de Oosterstraat
een vrijgekomen haringpakhuis van rederij A. Verboon, die sinds
1916 huist in een kolossaal rederijpand aan de zuidoostzijde van
de Nieuwe Haven. Verboon zal gedurende lange tijd als geldschieter optreden en vaste klant blijven van H. BrobbeI's Kolenhandel,
die dus hoofdzakelijk in het oostelijk stadsdeel zou opereren. De
weduwe geeft haar jongens nog het dwingend advies geen klanten
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te stelen van elkaar. Dat dit later toch gebeurt is natuurlijk een het
gevolg van zaken als verhuizing en willekeur.
Bij BrobbeI's Kolengroothandel worden de zaken inderdaad groots
aangepakt, te oordelen aan enkele foto's van het wagenpark dat
vanaf begin jaren dertig al snel de tractie van paard en wagen doet
verdwijnen. De carosserieën voor de vrachtauto's worden
gebouwd door de firma Verhulst, die eveneens in het
Westnieuwland zetelt. Het bedrijf heeft het tij mee, daar de stad
Het binnenterrein van
BrobbeI's Kolengroothandel aan het
Westnieuwland. Op de
bovenste van de uit de
jaren dertig daterende
opnames speelt
(waarschijnlijk) Piet
Brobbel (geb 1928}
onbezorgd voor de
paard-en-wagen
tractie. Op de onderstefoto heeft enige
jaren later gemotoriseerd vervoer zijn
intrede gedaan.
(Foto's: auteur)
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zich geleidelijk steeds verder in westelijke richting uitbreidt. De
schilders- en dichtersbuurt komen gereed, terwijl er een aanvang
gemaakt wordt met het volbouwen van de Vettenoordse polder.
Dientengevolge stijgt de vraag naar brandstoffen. Landelijk gezien
stijgt het aantal brandstoffenhandelaren in de grote steden met
125%, terwijl de bevolkingstoename niet boven de 27% uitkomt.
Deze getallen zijn op Vlaardingen echter niet van toepassing en
daardoor kan BrobbeI's Kolengroothandel flink uitgroeien. Het
bedrijf beschikt over een opslagterrein dat zich uitstrekt vanaf het
Westnieuwland tot aan de Maassluissedijk. Ook wordt een voor
die tijd groot kantoor ingericht.
Het bedrijf van broer Hendrik in de Oosterstraat beschikt intussen
ook over gemotoriseerd vervoer: als eerste komt er een T-Ford op
de weg. Toch is het wegvervoer nog niet massaal en brengt de
firma een tweetal dekschuiten in de vaart om de grote vloot
Vlaardingse stoomloggers, stoomdrifters en hulpstomers van bunkerkolen te voorzien. In 1930 zijn er nog 48 kolengestookte in
Vlaardingen geregistreerde schepen in bedrijf en voorziet deze
wijze van bunkeren blijkbaar in een behoefte.
De aanvoer van brandstoffen naar Vlaardingen geschiedt vanaf
deze tijd hoofdzakelijk per spoor. Een telefoontje vanaf station
Vlaardingen NS is veelzeggend en de vraag van de besteller luidt
dan ook: "Waar of 'tie stond." De bewuste wagons kunnen zowel
op het rangeerterrein bij het station of het raccordement achter de
Nieuwe Haven zijn uitgerangeerd. Met man en macht moet er dan
op het handje worden gelost. Het ladingbriefje zit in een apart kastje aan de buitenzijde van de kolenwagen. Een onhebbelijkheid van
NS is echter, dat er extra staangeld betaald moet worden wanneer
op zaterdagmiddag na 12.30 pas met uitlossen kon worden begonnen (en vaak kwam er nog een wagen op zaterdag na 12.30!) De
wagen moest dan tot zondagavond of maandagochtend blijven
staan, omdat er dan pas weer buurtgoederentreinen gingen rijden.
Na lossing wordt de lading keurig uitgesorteerd in de bestemde vakken op de grotendeels overdekte kolenwerf: de grove en
fijne antraciet, cokes, turf en briketten (bruinkool). Later komen er
eierkolen, de zogenoemde syntraciet, een uitvinding van de
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Staatsmijnen. Dit is een mengsel van fijnkool en cokes, geperst in
een eiervorm. De vertegenwoordigers van de Nederlandse mijnen
leuren ermee. Het produkt is niet duur, al ligt het verbruik natuurlijk hoger dan bij de antraciet, dat veruit het populairst zal worden
wanneer in de jaren vijftig de zgn. kachelconvectoren opgang
maken en graag de 'nootjes 4 en 5' lusten.
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Er worden zaken gedaan met zowel Nederlandse als buitenlandse distributeurs. In Rotterdam worden veel 'zeekolen' aangevoerd uit Schotland en Wales. Wanneer men beslag kan leggen op
een partij antraciet uit laatstgenoemd gebied heeft men 'diamanten' in handen. Deze kolen hebben een zeer hoog fosforgehalte.
Duits-Nederlandse en Belgische kolensyndicaten knokken om
het hardst om de hegemonie, maar kunnen niet verhinderen dat de
verdiensten teruglopen, hoewel de kolenprijzen geleidelijk zullen
stijgen. De Vlaardingse kolenhandelaren hebben daar nauwelijks
weet van, al dienen regionaal zowel als interregionaal stringente
prijsafspraken gemaakt te worden.
Kort na de inval van de Duitsers in 1940 moeten alle vrachtauto's
worden ingeleverd en valt men noodgedwongen terug op vervoer
met paard en wagen. Henk Brobbel koopt een bles en een ruin en
distribueert daarmee de alsmaar schraler wordende voorraad
brandstoffen. De telefonisch opgegeven bestellingen turft hij met
Tijd-Schrift - pagina 11

Een kolen sorteer- en
vulmachine, waarschijnlijk van
Nieuwstraten. Door
een zeef werden de
kolen van verschillende grootte gescheiden
en konden via de vultrechters apart verpakt worden. (Foto:
auteur)
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een krijtje aan de poort van de
kolenwerf om aan te geven hoeveel mud er geladen moet worden
voor de volgende rit. De verleiding is groot om er stiekem een
streepje bij te zetten 'voor eigen
gebruik', temeer omdat de kolen
op rantsoen gaan en er zich steeds
schrijnender taferelen gaan afspelen voor de kolenpoort. De klanten hebben wel een bon, maar
Henk Brobbel moet op een
bepaald moment "nee" verkopen.
De aan de firma toegewezen
voorraad is niet meer voldoende.
Bovendien moet die worden geladen in Schiedam, waar de Duitse
Wehrmacht er nauwlettend op
toeziet dat er niet gesjoemeld
wordt. Desondanks ziet zoon
Klaas Brobbel (1928) kans om zo
af en toe door ingenieus te stuwen
er een mudje of wat bij te smokkelen.
In de Tweede
Wereldoorlog moest
noodgedwongen weer
overgegaan worden
op ver\'oer metpaardenkracht. Bij het
bedrijf aan de
Oosterstraat poseren
hier in 1943 v.l.n.r
De Brum, de rum.
Hoek en Schoon.
(Foto: auteur)

Aan het einde van de oorlog wordt buiten het verdelen van het
schaarse brandstofrantsoen ook nog zorggedragen voor wat aardappeldistributie, terwijl onder de vloeren van de goeddeels lege
kolenzolders een paar onderduikers huizen. Ook maakt Henk
Brobbel zich verdienstelijk voor de Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst. Hij zal in 1945 hiervoor schriftelijk worden
bedankt door Z.K.H. Prins Bemhard.
Snel na de bevrijding komt het bedrijf weer op gang, al zal het nog
geruime tijd duren voordat ook de huisbrandkolen niet meer op
rantsoen zijn. Legertrucks uit Engelse en Amerikaanse surplusvoorraden vervangen de paardentractie, waarna deze dieren bij de
kolenhandel nu definitief op stal kunnen. Ook de kolenschuiten
worden overbodig, aangezien het aantal Vlaardingse stoomloggers
Tijd-Schrift - pagina 12
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kort na de Tweede Wereldoorlog dusdanig snel afneemt dat het in
bedrijf houden van de schuiten niet de moeite loont en het gemakkelijker is om een of meer vrachtauto's vrij te maken voor het bunkeren van de loggers.
In de winter van 1947 offeren de Limburgse mijnwerkers twee
vrije weekeinden op om in totaal 30.000 ton kolen te delven. De
winter is lang en koud en overal heerst een tekort aan 'huisbrand".
In 1963 zou dit tekort door de lange aanhoudende winter zich nog
eens herhalen. De rijksambtenaren kregen een kolenbonus, tenminste voor zover zij gezinshoofd waren. Blijkbaar hadden vrijgezellen het niet koud.
Ook het stookgedrag verandert meer en meer. De oude gewoonte
om na de grote voorjaarsschoonmaak ook de kachel goed schoongemaakt in de 'kachelpoets' te zetten en op zolder op te bergen,
ongeacht of er nog koude dagen zouden volgen, raakt steeds meer
in onbruik. Er wordt dus langer doorgestookt. Ook neemt de industrie in en om Vlaardingen grootschaliger vormen aan en overal is
er wel een kolen gestookte ketel- of verwarmingsinstallatie aanwezig om de brandstoffenhandelaren goede klandizie te bezorgen. En
wat te denken van de grote hoeveelheid scholen die van cokesgestookte centrale verwarming zijn voorzien. Zelfs in het in 1964
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Een van de dekschuiten van de firma H.
Brabbel, van waaruit
de stoomloggers en
andere scheepstypen
bevoorraad konden
worden. (Foto:
auteur}
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Brobbel's kolen - H. Bwbbel Hz.

gereed gekomen Holy ziekenhuis werd nog een dergelijke (reserve)installatie aangebracht.
De Fa. H. Brobbel — waarvan de naam op zeker moment
wordt uitgebreid met '& Zonen' — heeft een contract voor leverantie van brandstoffen aan het Havenbedrijf Vlaardingen-Oost,
waarbij alleen maar de administratie hoeft te worden bijgehouden.
De leveranties worden rechtstreeks per spoor aangevoerd. Eigen
mankracht en tractie komen er niet aan te pas. Toch tekent zich in
de loop van de jaren vijftig een verandering af, waarbij de afzet van
steenkool in z'n totaliteit terrein gaat prijsgeven aan de huisbranden zware stookolie. Weliswaar bedraagt het aandeel vaste brandstoffen in 1956 nog altijd 73%, tegen 23% voor olie terwijl het aandeel van gas is in dat jaar slechts 1 % is, maar de omwenteling blijkt
onontkoombaar. Teneinde op die situatie in te spelen tillen de
Vlaardingse kolenhandelaren een federatie van de grond, genaamd
NV De Kolenbron. Zij besluiten tot een winkel/bestelkantoor-concept en openen vestigingen aan de Van Hogendorplaan en de
Billitonlaan, nadat korte tijd ook een noodwinkel aan de Van
Wesembekestraat heeft bestaan.
Het vervoer van olie neemt aarzelend een aanvang met een luttel bestelwagentje waarin blikken worden vervoerd. Later zal dat
grotere vormen aannemen.
Maar in 1953 is de vraag naar kolen nog steeds enorm en groeit de
vraag bij diverse kolenhandels naar meer opslagruimte. Her en der
in de oude Vlaardingse binnenstad worden oude pakhuizen en binnenterreinen in gebruik genomen als kolenopslagplaats.
Voorbeelden zijn ondermeer enkele pandjes aan de
Maassluissedijk ter hoogte van de voormalige Bonensteeg, die in
gebruik zijn bij Brobbel's Kolengroothandel en het hofje van Van
Selm (6e Achtersteeg), waar de firma Maarleveld zijn voorraad
opbergt.
Men doet er ook alles aan om het aandeel kolen in stand te houden. Zo heeft Brobbel's Kolengroothandel twee bestelkantoren.
Eentje is gevestigd op Markt nr. 1, terwijl onder de korenmolen aan
de Kortedijk kantoor nummer twee te vinden is. Diverse andere
handelaren houden het slechts bij aparte besteladressen, veelal van
familie. Ook uitbundige reclame blijft het stadsbeeld niet bespaard.
Tijd-Schrift - pagina 15

Brobbel's kolen - H. Brabbel Hz.

Op grote rode borden aan de Maassluissedijkzijde van Brobbel's
Kolengroothandel staat kernachtig geschreven: "Zorg in de zomer
voor de winter". Teneinde continuïteit voor het bedrijf te bewerkstelligen diende de aankoop van huisbrand natuurlijk door te gaan.
Een wat mildere tegenhanger prijkt op de hoek van de
Oosterstraat/Oosthavenkade en is afkomstig van de Fa. H.
Brobbel: "Wat de zon u 's zomers biedt, geeft 's winters onze antraciet". Een zomerse bezigheid is het vullen van papieren zakjes
met 1/10 hectoliter kolen.
In 1953 overlijdt Henk Brobbel plotseling op 60-jarige leeftijd,
waarna zijn dan 25-jarige zoon Klaas de leiding krijgt over het
bedrijf. Samen met zijn twee jaar oudere broer Jouke en zijn moeder zijn zij de firmanten.
Klaas verkoopt enkele jaren later de oude opstallen van de
kolenwerf in de Oosterstraat aan de buurman, drukkerij Van
Dooren, die al langer een begerig oog heeft op het oude pakhuis, in
verband met dringend noodzakelijk geachte uitbreiding van zijn
bedrijf. De Fa. H. Brobbel & Zonen vestigt zich in 1957 aan de
Deltaweg, waar men een groot gezamenlijk opslagterrein inricht,
waar zich na verioop van tijd ook bijna alle andere Vlaardingse
brandstoffenhandelaren zouden vestigen, zoals Nieuwstraten,
Boogaard, De Willigen en Beukelman.
Het terrein krijgt aansluiting op het spoorwegnet met een eigen
losspoor. De ouderwetse "kolenbakken' zijn in de jaren zestig
goeddeels vervangen door zogenoemde 'onderlossers'. Men trekt
aan een klep en de wagon loopt leeg. De transportband doet de rest
om de kolen op hun plaats te krijgen.
Een uitbreiding van de activiteiten van de NV De Kolenbron ontaardt in een strijd om de benzine verkoop. Voor het kolenopslagterrein verschijnt een 'witte pomp' met concurrerende prijzen, niet
veel later gevolgd door een 'zwarte pomp' er direct naast. De laatste wordt beheerd door Klaas Brobbel van Brobbel's
Kolengroothandel. waarvan de naam intussen is veranderd in
Brobbel-West. Dit bedrijf blijft buiten de federatie, al betrekt zij na
verioop van tijd ook een groot pand met woonhuis en kantoor aan
de Deltaweg. Toch kan de lokatie aan het Westnieuwland tot omTijd-Schrift - pagina 16
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streeks 1970 worden aangehouden, waarna de slopershamer genadeloos toe slaat in het oude westelijke stadsdeel.
In 1962 overlijdt Cornells Brobbel op de leeftijd van 65 jaar en de
zaken gaan over op enkele zonen, waarvan Klaas (geb. 1931) als
laatste eigenaar overblijft. Tot verdere uitbreiding van de bedrijvigheid wordt niet meer overgegaan. Een gepland eigen losspoor
aan de Deltaweg blijft achterwege, zodat ingebruikname van het
achter de grote kolenloods van Brobbel-West gelegen terrein een

moeilijke zaak wordt en verder ook niet nodig wordt geacht. Het
bedrijf blijft haar kolen betrekken vanaf de losplaats aan de
Parallelweg bij station Vlaardingen Centrum.
Dit feit vormt de inleiding van de afbraak van de gehele kolensector. Nadat Klaas Brobbel Kz. de zaak verkoopt aan een andere
onderneming en emigreert naar Canada, blijft alleen de naam
Brobbel-West voortbestaan en slijt ze haar laatste jaren aan de
Stoomloggerweg.
Omstreeks 1962 moderniseert Klaas Brobbel Hz. van de Fa. H.
Brobbel & Zonen nog zijn wagenpark met enkele nieuwe
Tijd-Schrift - pagina 17

De omstreeks 1962
nieuwe Chevrolets
van defirmaH
Brobbel en Zonen
naast de 'keet'van
het bedrijf aan de
Deltaweg. (Foto:
auteur)
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Chevrolets. Hij stelt daarbij hoge eisen aan de laadbakken, die
worden vervaardigd door carrosseriebedrijf Van der Horst aan de
Maassluissedijk (gevestigd op de plek waar nu al tientallen jaren
het zogenoemde 'Gat in de Markt' is). Hij verlangt onder meer de
installatie van één grote hydraulische plunjer i.p.v. de veel gebruikte twee plunjers voor de kiepinrichting, dit in verband met het
mogelijk scheefvallen van de bak bij ongelijke belading, waarbij
de plunjers in het verleden nogal eens vastliepen. Hij lakt de bakken zelf, maar het letterwerk op de zijkanten en de achterkant en
het firmanaambord voorop laat hij over aan de vakman, zijn broer
Henk, die in die tijd een schildersbedrijf heeft in de
Eendrachtstraat.
In genoemd jaar viert de firma nog haar 75-jarig bestaan en op
de receptie is ook de heer Cornells Rozeboom aanwezig, die nog
heeft samengewerkt met de overgrootvader van Klaas in de periode 1897-99.
Klaas houdt op dat moment kantoor in een keetje op het terrein
aan de Deltaweg, maar in 1967 opent hij een modem kantoor
annex winkel aan de Dr. Wiardi Beckmansingel. Uitgerekend in
dat jaar is geheel Vlaardingen aangesloten op het aardgasnet en
begint de opmars van dit schone produkt, ten nadele van de huisbrandkolen, hoewel men dit produkt hardnekkig blijft promoten
door een oud T-Fordje op de weg te brengen met buitenmodel grote
reclameborden waarmee men het stoken van kolen aanprijst. Deze
actie, evenals kreten zoals: "Alleen gezellige mensen stoken
kolen" bieden echter weinig hoop voor de toekomst.
In 1971 maakt Klaas Brobbel Hz. bekend dat hij nog slecht drie
fabriekjes (waaronder Van den Burg & Muls) van kolen voorziet en
dat de 'huisbrand'-afzet ook zienderogen slinkt. Voor het grote vervoer bezit hij, nadat de Chevrolets aan de kant zijn gezet, nog een
moderne Bedford en voor de kleinere klanten houdt hij tot op het
allerlaatst nog een Opel Blitz in bedrijf. Hij besluit een punt te zetten achter het vervoer van vaste brandstoffen, al houdt hij een aandeel in de NV De Kolenbron.
En zo vergaat het de meeste Vlaardingse brandstoffenhandelaren.
Slechts een enkeling houdt het gaande met de weinigen die hardnekkig kolen blijven stoken. De allerlaatste oude zwarte Volvo met
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de mijnwerkerslamp op de cabine van Nieuwstraten is nog lang
een bekende verschijning gebleven in het Vlaardingse straatbeeld.
Ook het winkeltje in haarden en kolen van G. de Willigen in de
Fransenstraat zou het nog uithouden tot begin jaren negentig.
Laatstgenoemde bedient anno 1999 nog altijd zijn allerlaatste overgebleven trouwe klanten. Slechts een enkel mudje nog, dan is dit
hoofdstuk ook verleden tijd en kennen we de verhalen van het vele
geploeter in deze (overigens verre van schone brandstof)sector
alleen nog maar van horen zeggen.
Dit verslag mag dan ook een ode zijn aan al die kolensjouwers
en hun bazen, die zorgden dat de Vlaardingers niet in de kou zijn

Beginjaren zeventig

blij ven zitten.

kwam uiteindelijk een
einde aan de activiteiten van Brobbel's
Kolengroothandel
(toen al Brobbel-Wesi
geheten) aan het
Westnieuwland. (Foto:
auteur)
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Jaren op 'Kennis is Macht'
van binnenuit
N. van Minnen
Het artikel van Fred Nipius over de handelsavondschool
'Kennis is IVIacht' in Tijd-Schrift 71 deed allerlei herinneringen bovenkomen aan de jaren 1930-1933 toen ik daar leerling was. En de lijst van oudleerlingen deed er het nodige
aan toe: behalve familie en klasgenoten telde ik er ruim 40
die ik gekend heb. Het volgende geeft een indruk van de
school gezien van de kant van de leerlingen!

Als bezitter van een Mulo-diploma kwam je gelijk in de derde klas,
waar het onderwijs meer op de praktijk gericht was dan in de eerste twee klassen. Boekhouden en handelsrekenen waren hoofdvakken, met handelscorrespondentie in Nederlands, Engels en Duits.
De meeste leraren waren afkomstig uit het onderwijs en misten
handels- en kantoorervaring. Dat was soms goed te merken: de
leraar Nederlandse handelscorrespondentie wist weinig meer te
doen dan voorbeeldbrieven uit het leerboek te laten overschrijven
en verder een beetje op taal- en schrijffouten te letten. En met handelsaardrijkskunde, een vak dat hij ook gaf, maakte hij het nog
bonter: hij dicteerde zonder bespreking vooraf vragen uit het boek
die we in ons schrift moesten schrijven. In plaats van de antwoorden te leren, schreven sommigen ze er thuis in steno achter. Dat
leverde dan een mooi cijfer op als je een beurt kreeg. Met repetities moest een deel van die vragen schriftelijk beantwoord worden.
Een klasgenoot zag eens kans bij een repetitie over Zuid Amerika
z'n blaadjes van een eerdere repetitie West Indië daar doorheen te
mengen. Resultaat: een 9,5! ("'t Is fantastisch watje met hard werken in drie kwartier op papier kunt krijgen!")
Bij andere leraren ging het er heel wat strenger aan toe, en deze
aardrijkskunde- en correspondentieman noemden wij zelf tenslotte
'de W.P.' - van wanprestatie, een begrip dat we bij handelsrecht
hadden geleerd. Dat vak werd gedoceerd door de directeur van een
bankinstelling die er, evenals voor handelskennis, belangstelling
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voor wist op te wekken en wiens wijze van lesgeven we bewonderden. Handelskennis werd behandeld aan de hand van een boek
waarin, naast de tekst, alleriei modellen als het ware 'in natura'
waren opgenomen: wissels, beurtvaartadressen, connossementen,
polissen e.d. Daar stak je veel van op.
Een andere leraar die hoog stond aangeschreven was die voor
Duits en staatshuishoudkunde. Een bevlogen man die zijn leerlingen wist te animeren en veel humor door z'n lessen mengde.
Boekhouden kregen we aan de hand van de, ik meen vier, delen
'Practisch Boekhouden' van Kreukniet. Het werd gegeven door
een al wat oudere leraar die z'n inleidingen steevast besloot met
"Heeft er iemand nog wat te vragen, te zeggen of op te merken?"
Wij mochten hem wel.
Heel anders ging het toe bij de lessen Stenografie en Machineschrijven. De meesten van ons typten op kantoor al met twee vingers en de lessen machineschrijven-met-tien-vingers waren dus
aan hen niet (meer) besteed: met twee vingers ging het vlugger dan
moeizaam met tien. Maar in steno kon je een diploma behalen en
daar werd wel serieus voor gewerkt. Éénmaal per jaar verzamelde
de leraar, die in Vlaardingen een type-inrichting annex schrijfmachinehandel dreef, een groepje leeriingen van binnen en buiten de
school om bij de ontwerper van het systeem-Groote examen te
doen in steno Nederlands: 130 lettergrepen per minuut. Dat werd
een soort uitstapje: met z'n allen met de trein naar Den Haag, in de
Ridderzaal examen doen, een broodje bij Heek en dan naar
Scheveningen. 's Avonds voor
het avondeten weer thuis.
Wat waren we met weinig al
blij!
De jacht op diploma's was
een belangrijk doel: bij
sollicitaties was het goed als
je 'papiertjes' kon laten zien,
en de baantjes waren schaars
in die dagen en de salarissen
meestal niet hoog. Ik verdiende drie jaar lang in een overi-

i

Na op 28 september
1931 het stenografieexamen in de
Ridderzaal te hebben
afgelegd poseren de
kandidaten op het
dakterras van de
Bijenkorf in Den
Haag.
(Foto: auteur)
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gens nederig baantje de somma van ƒ 20,- per maand; later, drie
maanden na mijn eindexamen, sprong dat bij de E.N.C.K. naar
ƒ 35,-. Jeugdlonen, minimumloon, loonschalen: ze bestonden niet.
De sfeer op school was goed, er waren weinig absenten en er was
een gezonde prestatiedrang. We wisten dat er gewérkt moest worden, en dat deden we. We waren goed gemotiveerd, zoals dat
tegenwoordig heet. En bovendien was er het voorschrift datje rapport behalve door je ouders ook door je werkgever moest worden
ondertekend. En de klassen waren — althans in mijn tijd — niet
groot. Ordeverstoringen kwamen weinig voor, uit al die jaren herinner ik me één geval van een leerling die voor de directie werd
geleid om een uitbrander te krijgen. En die kreeg hij — wij zaten
er bij en schrokken ervan.
Na het eindexamen, dat schriftelijk en mondeling werd afgenomen,
volgde zoals Nipius al heeft genoemd, de slotavond. Met de nuchtere heer Van der Schaar als directeur was dat — toen althans —
een in hedendaags Nederlands no-nonsense avond. Toespraakjes
en gelukwensen van directie en bestuur en een bedankje namens de
leeriingen. In 1933 spraken er ook niet minder dan twee burgemeesters: Van Walsum van Vlaardingen en Luyerink van
Vlaardinger-Ambacht. Zo droog ging dat allemaal. En toch was je
er gelukkig mee.
Na mijn eindexamen heb ik nog zekere contacten met de school
onderhouden: zij die later mijn vrouw zou worden deed er eindexamen in 1936 en omstreeks die tijd werd ik bij de E.N.C.K.
assistent van de procuratiehouder, de heer M. Bloemendaal, toen
voorzitter van het bestuur van de Vereniging 'Kennis is Macht'. Hij
liet mij vaak karweitjes voor 'Kennis is Macht' doen en heeft zelfs
met de gedachte gespeeld mij bij een eerstvolgende vacature tot
secretaris te laten bombarderen. Mijn vertrek uit Vlaardingen
maakte dat echter onmogelijk. Het valt op dat veel van bestuursleden zijn gerecruteerd uit de rangen van de oud-leerlingen — ik heb
er minstens acht geteld.
Voor mijn hand- en spandiensten voor het bestuur kreeg ik eens
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met Sinterklaas een gedichtenbundel met een fraaie in het Spaans
gestelde inscriptie:
Por los muchos é importantes servicios prestados a la asociacion.
Escuela profesional de comercio
de la tarde
"Conocimiento espoder"
Senor Dn. N. van Minnen.
Dat was erg aardig, maar beslist niet nodig om mijn warme gevoelens en goede herinneringen aan mijn tijd bij 'Kennis is Macht'
mijn leven lang te bewaren.
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Vlaardingse bijnamen
Kees van den Boogert
In Tijd-Schrift 68 van juni 1998 schotelden wij U zo'n 20 bijnamen voor. Daarmee waren we beslist niet compleet, hier
komen er nog een stuk of 20. En let op als we het Goudklompje onder de loupe nemen. De daar genoemde timmerman is de heer Borsboom, aan wie we absoluut de meeste
namen te danken hebben.
Evenals de vorige keer is de volgorde volkomen willekeurig, zodat de te noemen figuren qua tijd wel een halve
eeuw uit elkaar kunnen liggen.

We beginnen met Kodak. Deze man had een winkel in foto-artikelen in de Smalle Havenstraat. Boven de deur hing een enorm bord
met de naam van een bekend merk: Kodak. Hij was tevens straatfotograaf en een vakman op zijn gebied. Zijn eigen sterke staaltje
heeft hij echter nooit op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat is jammer, want rond de bevrijding — we hadden allemaal nog honger
— placht hij kikkers te vangen en levend te villen om ze vervolgens rauw op te eten! Prompt werd de man herdoopt in Kodak
de Kikvorsman.
Veel eerder leefde in Vlaardingen een zekere Dorus Roozenboom.
Hij was stadsomroeper en de laatste in zijn stiel die nog het originele koperen bekken hanteerde om aandacht te vragen voor zijn
roep, b.v. "Schol aan de bank!! Schol aan de Baaaaank". Hetgeen
betekende dat er die dag schol zou worden verhandeld onder de
Visbank. Hij was populair, die Dorus Roos.
Na Dorus is er nog één stadsomroeper geweest: kleine Jantje
Simons. Hij kon minder goed met dat grote bekken overweg en
gebruikte een grote scheepsbel om zijn presentie aan te kondigen.
Een ijverig ventje was 't. Hij assisteerde ook bij de visafslag zelf,
door de diverse 'zootjes' uit elkaar te houden, aan te wijzen aan de
gegadigden, ze gereed te maken voor transport etc.
Bij Oranjefeesten was Jantje present als een soort Nikkelen
Nelis. Gekleed in een oranje kostuum zong en rommelpotte hij
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daar waar de meeste mensen samen
stroomden en beurde dan gnuivend de
centen (ook wel eens een stuiver) als dank
voor zijn optreden.
In het voorjaar ging hij op stap met
een handkar met een ijzeren kuip met witkalk (bij Baauw of Van Neerbos ingekocht) en door de straten galmde dan zijn
kreet: "Witkalllliiiiik". Zijn thuis was een
doodlopend steegje in de Kuiperstraat. Hij
overleed op 65-jarige leeftijd op
Oudejaarsdag 1939.
Redelijk bekend was ook Adrie Touwtje,
een rustige knaap die altijd met een touwtje in z'n handen liep. Hij maakte daar
figuren mee en legde knopen. Toch is van
hem nog een heel goede metselaar geworden!
En dan had je natuurlijk Piet Smit, bijgenaamd Piet Snuif, omdat
hij altijd bezig was z'n neus 'op te halen'. Overigens een reuze
geschikt klein kalend mannetje. Hij dreef een groentenwinkeltje in
de Kwakelsteeg, dus pal naast de R.K. Kerk aan de Hoogstraat.
Op zaterdagavond in het koude seizoen verkocht hij ook warme
punch. Als je dat bestelde riep hij naar achteren: "Anna, punch!"
waarop z'n debiele dochter voor de punch ging zorgen. Dat was
kennelijk haar afdeling. Bedrijvige mensen toch in die tijd. Piet
Snuif was ook bedienaar-ter-begrafenis en al zijn activiteiten liepen soms dermate samen dat hij er af en toe "één moest laten
lopen", zoals hij ons dan onder de warme punch toevertrouwde.
Ach ja, zo gaat-et!
De naam Smit was ook bekend aan de Maassluissedijk, waar een
boertje van die naam dermate 'keuterboer' was dat hij nooit aan het
bezit van een koe was toegekomen. Vandaar zijn bijnaam: Smitteke
zonder koe.
Nee, dan was het met Goudklompje andere koek. Niet dat hij
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Jan Simons in actie
op een vooroorlogse
Koninginnedag (dus
op 31 augustus).
{Foto: Stadsarchief
Vlaardingen)
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wel koeien had, integendeel, hij had een nog veel betere broodwinning. En dat brood was dik belegd geweest als hij niet zo ontaard gierig was geweest. Hij had niet alleen een kruidenierswinkel,
een kolenhandel en een groentenhandel, maar voor alles was hij
een 'huisjesmelker', d.w.z. hij kocht en verkocht oude pandjes en
verhuurde die. De timmerman die in één van zijn pandjes wat aan
het herstellen was (en dat moest zo goedkoop mogelijk) kreeg op
een gegeven moment een zak oude, kromme en roestige spijkers
aangereikt met de opmerking dat die nog best te gebruiken waren.
Hij had ze kennelijk her en der van de straat opgeraapt. De timmerman dankte de heer Van der Veer (alias het Goudklompje) hartelijk voor deze verrassing en zodra deze huisbaas vertrokken was,
smeet hij ze onder de vloer die hij aan het repareren was.
Een vogel van geheel andere pluimage was het Roodborstje, ofwel
Tinus van der Velden. Rood omdat hij socialist was en borstje,
omdat hij wat langer overkwam dan hij was (borst vooruit). Een
bijzonder sociaal voelend mens. Buitengewoon jammer dat hij
'spaarde bij kastelein', als u begrijpt wat ik bedoel. Volkomen berooid is dit roodborstje aan z'n eind gekomen. Zijn dorst was te
groot! Helaas.
Wat waren de meeste Vlaardingers toch klein van stuk in die tijd.
Tja, karig voedsel en hard werken, dan valt het niet mee om groot
te groeien. Wel groot echter waren de dwars uitstaande voeten van
Jacob Schenk. Men vergat hem zelfs een bijnaam te geven, uit
respect voor zulke enorme voeten. Je hield je hart vast als hij de
Blokmakerssteeg opkwam. Hij zou kans zien zonder opzet alle
deuren open te trappen! Hoe dan ook, Jacob Schenk is de laatste
'Michiel de Ruyter' van Vlaardingen geweest, die nog gedraaid
heeft aan 't Grote Wiel (van de lijnbaan dus). Onbekend is of zijn
kiel blauwgeruit was, maar zonder gekheid, denk eens in dat dit
werk in principe ruim na 1900 nog net zo ging als rond 1600!
Laten we nu even het populaire genre aansnijden, n.1. De Politie.
Zo hadden we in Vlaardingen ooit te maken met Kees de ballenjatter. Zijn eigen naam was Lucassen, maar evangelist was deze
agent beslist niet. Hij pikte, al of niet terecht, de ballen in van de
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voetballende jeugd. Die bal kon je dan later op het bureau komen
ophalen, tegelijk met een reprimande. Als je je dan bukte om je bal
van de grond te pakken kreeg je ook nog een lel met z'n gummistok (zegt men).
Een agent van een ander kaliber was de politieman Hermans.
Hij was een dikke, rondborstige en breedgeschouderde figuur met
een Betuws accent. Toen bij zijn indiensttreding collega's hem
vroegen hoe hij zo in Vlaardingen terecht was gekomen, sprak hij
de gedenkwaardige woorden "Met de boot, de Bommelse boot."
Nou ja, dan kon je in Vlaardingen echt niet meer wegkomen zonder bijnaam: de Bommelse boot dus. Jammer dat hij het speciaal
voorzien had op vrouwen die kleedjes klopten na 10 uur 's morgens. Dat was verboden, want na tienen kwamen de bakkers en
broodbezorgers op straat met hun verse waar. Die mochten zich
weer niet vóór tien uur vertonen: boetes konden het gevolg zijn.
Nog erger in dezen was agent Flake. Die zou zelfs op een keer
zijn eigen vrouw op de bon hebben geslingerd toen ze na 10 uur
nog de mattenklopper durfde hanteren!
Niet bij de politie maar bij de Gemeentereiniging had je Aai Pap.
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Foto links:
Agent 2e klas A.
Hermans, alias de
Bommelse boot,
november 1923.
Foto rechts:
Agent 2e klas J.
Tiggelman (links) en
agent Ie klas J.
Lucassen, Volgens
Borsboom was
Lucassen Kees de
Ballenjatter, informatie uit het Stadsarchief
duidt Tiggelman als
zodanig aan. Wie weet
wat waar is?
(Foto 's: Stadsarchief
Vlaardingen)
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Waaraan deze bijnaam refereerde is niet duidelijk en zijn eigen
naam weten we niet meer. In elk geval ging hij wekelijks met de
beerwagen rond om de tonnetjes te legen (waar beslist geen pap in
zat!).
Maar, om toch even bij de dagelijkse kost te blijven, in de
Stationsstraat had je de bakkerij van Dikke Don. Een inderdaad
zeer gezet persoon met een toepasselijke bijnaam die later op een
zoon overging, ook dat nog. Hoe dan ook, Dikke Don bakte het
lekkerste kropbrood van heel Vlaardingen.
Een vager figuur was De Blanus, die getrouwd was met Natte
Neel (zie het vorige artikel). Samen vormden ze de familie Van
Berkel.
Iets minder vaags (maar toch) kunnen we U melden omtrent De
Fladder Ja, hij scheen nogal met z'n handen te fladderen als hij er
de gang in had. Deze Fladder was de laatste ronselaar van mensen
voor de vissersvloot. Een 'beroep' dat niet al te eerzaam overkwam. Later verbeterde hij zich door roeiboten te gaan verhuren
aan de Vlaardingse Vaart. In dat verband was hij de voorganger van
Vermaas, bij velen van U bekend.
U merkt het wel: we komen niet los van water, 't zij zout of
zoet. We denken hier dan ook even aan de haringvisser Het
Brokkenblikkie. Hij liep altijd tabak te pruimen en als hij ergens
over de vloer kwam dan was hij wel zo opgevoed om op gezette tijden zijn pruimsap in een Blookers-cacao blikje te deponeren dat hij
daartoe in zijn binnenzak met zich voerde. Hygiëne gaat voor alles,
niet waar.
Geen echte Vlaardinger, maar bekend omdat hij zo onbekend was,
is de man aangeduid als Willem de Rouzer. Men zei dat hij een
Duitser was die in 1918 hier opdook om thuis de revolutie te ontlopen. Hij woonde zeer eenzaam in een afgedankte vlet in het
haventje van Pot, dus aan het eind van de Waterleidingstraat, en hij
had het scheepje tot iets wat op een woonbootje moest lijken
omgebouwd. Hij deed geen vlieg kwaad, maar bemoeide zich ook
met niemand.
Een heel ander type was Hugo Post. die alleen zijn voornaam met
Hugo de Groot gemeen had, want opnieuw: we spreken over een
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klein mannetje. Kleine Hugie dus. Hij woonde op de hoek van de
Rijkestraat/Lijnstraat en dreef daar een kruidenierswinkeltje. Door
de jeugd werd hij nogal eens gepest. Hij verkocht n.1. ook 'peterolie' . Zijn tankje kon van buitenaf gevuld worden middels een gat
in de muur. Door dat gat kon je ook oud papier en straatvuil etc. in
zijn huis doen belanden, hetgeen hij niet op prijs stelde om het
maar zacht te zeggen. Aan de andere kant moest hij diezelfde jongens te vriend houden gezien de snoepcenten die ze bij hem verteerden en ... niet te vergeten de sigaretten merk 'Auto' die hij verkocht, ook aan jongelui onder de 16 jaar, wat officieel verboden
was. De jeugd had hem dus wel in de tang. Arme Hugie!
Algemeen bekend was ook de Koperen Muts. Hier ging het om de
achtenswaardige heer Van den Berg. makelaar in haring en wonend
in de P.K.D.straat. Zijn vrouw liep nog in de originele Vlaardingse
dracht, maar dit terzijde. Naar verluidt deed bij in 1913 aan de
Onafhankelijkheidsfeesten mee, waarbij hij een soort helm droeg
die koperkleurig was. Vandaar. Ook wist men van hem dat hij bij
het zingen in de Grote Kerk altijd één noot te vroeg inzette.
Minder opvallend was Jan met de vrouwenbillen, een kelner
van het Platje.
Noemden we zoeven ene Van den Berg als de Koperen Muts,
er was nog een Van den Berg, die echter door het leven ging als
Harry Kwatta. Deze Harry van den Berg, één der oprichters van de
voetbalvereniging Zwaluwen, was in zijn jongensjaren lid van
D.O.S. van de Chr. Zaterdagvoetbalbond. Bij een belangrijke wedstrijd — 't zal rond 1918 zijn geweest — gespeeld op een koolasveld in het Hof, zoals gebruikelijk, zat D.O.S. bijzonder om een
doelpunt vertegen. Vanaf de zijlijn werd hem toen toegeschreeuwd:
"Vooruit Harry, maak een doelpunt en je krijgt een reep Kwatta."
Binnen vijf minuten wist Harry dat bij nooit meer los zou komen
van z'n bijnaam. Goal!
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antxquansi
boeken
Markt 57 VlaaF
Tel. 010 - 434:

^{cH^traat S3 • 3131 'BL llaardingen
TtUfoon [010)434 7152
•TeUfaK_ (010)4351122
Openmeistiiden ifinsdag I m zattrdag
fan 12.00 tot 17.00 uur

VSB Bank. Lokaal betrokken.
U kent VSB Bank als een bank met een
sterke betrokkenheid. En als een bank
die weet in te spelen op de actualiteit
van de lokale markt. Moderne service,
diensten en producten, afgestemd op
uw persoonlijke wensen, staan ons
daarvoor ter beschikking.
U vindt onze kantoren aan het
Veerplein 1, Van Hogendorplaan 45,
De Loper 24 en Van Baerlestraat 1.

VSB*BANK
VSB. Daar kom je verder mee.
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Weet u het nog?
Wout den Breems
De terugkeer van deze rubriek is tot onze vreugde bijzonder
goed ontvangen: de foto van de Oosterstraat heeft veel
•' reacties opgeleverd. Het zou te veel worden om al de verhalen van L. Hoogendijk, M. Bot, A. Rolaff, A. Hofman, C.W.
Verhulst, H. Schaar, T. Rolfes en J. van Krimpen hier apart te
vermelden. Het waren reacties uit de tijd van de foto (1930)
maar ook van latere jaren. Ik heb de reacties samengevoegd
om zo weer een stukje geschiedenis over de Oosterstraat
vast te leggen.

We beginnen met een winkel
die op de foto niet zichtbaar is,
maar wel bij velen bekend. Vlak
naast de kleuterschool van de
Maatschappij tot Nut van het
Algemeen (de openbare kakschool) was de zuivel- en melkhandel van Bas van der Pol, een
joviale vent die kort na de oorlog roomboter verkocht "en nog
zonder bon ook!" Daarnaast
zien we op de foto de winkel van kachelsmid De Koning, die zijn
nering is begonnen op de hoek van de Arnold Hoogvlietstraat. Dan
volgt de papier- en kantoorartikelenhandel van Van der Kooij
(KOPA). Een van de schrijvers herinnert zich nog dat er in de zaak
een zoon en een niet onknappe dochter stonden. Misschien was dat
wel de reden om er zijn potloden met de hardheid B, HB, H en
zelfs HH te gaan kopen. Ook werd er bij Van der Kooij aan boekenuitleen gedaan. De volgende winkel behoorde toe aan kapper
C. Oorebeek, die de zaak in 1912 van D. Groen had overgenomen.
Oorebeek deed de zaak later over aan Maarten Westerdijk, een
broer van kapper Westerdijk aan de Binnensingel 31. Een van de
schrijvers liet zich bij Oorebeek voor een kwartje het haar knippen.
Het echtpaar Oorebeek woonde met drie dochters boven de winkel.
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Een van de dochters, juffrouw Jo Oorebeek, was jaren lang verbonden aan de 'Nutskleuterschool'.
Uit de verhalen blijkt, dat er binnen een straal van 2 a 300
meter een viertal kapperszaken waren. Naast de twee bovengenoemde waren dat Van der Lugt op de hoek Binnensingel /
Oosterstraat en Struijs op de hoek Binnensingel / 2e Van Leijden
Gaelstraat. Twee van hen gaven maar een slecht voorbeeld voor
hun klandizie: Struijs en Oorebeek waren beiden zo kaal als een
biljartbal!
Als laatste winkel in het rijtje wordt nog genoemd de stoffeerderij van T. Bruin en S. Thebes. Op de hoek van de
Oosterdwarsstraat was de groentenzaak van Schrijvershof. En
daarnaast in die straat was in een woonhuis de schoenmakerij van
Vermeer, de vader van het helaas te vroeg overleden het CDA
raadslid Maarten Vermeer.
Tot slot: ik vermeldde dat de foto is genomen vanaf het pakhuis
van Bolderhey, schuin tegenover KOPA. Dit blijkt een misvatting
te zijn. In een volgende Weet u het nog? zal ik nog een aantal reacties met u doornemen en u uitleggen van wie het pakhuis dan wel
was.
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Bij de nieuwe opdracht gaat om de namen van de jonge dames, die
werkzaam zijn bij de Radion afdeling van de Sunlight zeepfabriek.
De foto is van rond 1928. De tweede prent is van een mannetje
staande bij de Visbank met de bijnaam 'De Rabbi'. Maar wat is zijn
echte naam?
Uw schriftelijke reacties graag naar: W.C. den Breems, Arnold
Hoogvlietstraat 69, 3134 CB Vlaardingen.
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Boekbespreking
Geen allemedijkies, door Pieter Kornelis van Ebscheuten.
^ Verkrijgbaar in de boekhandel voor f 20,00.
^^——Een serie persoonlijke herinneringen aan het leven in en om de
Transvaalbuurt vormt de basis van dit boekwerkje. Daarin komen
aardige zaken voor, die een beeld geven van het leven in de naar
hedendaagse maatstaven wel erg krappe woningen aldaar.
Sommige anecdotes zorgden zelfs voor een (glim)lach, wat ik bij
de meeste geschiedschriften doorgaans niet heb. Aardig aansluitend bij het Brobbel-verhaal in dit Tijd-Schrift is het relaas over de
zomervakanties doorgebracht op het kolenterrein van de
Kolenbron aan de Delta weg, waar de vader van de schrijver werkte. De stijl van de rest van het boek zal niet iedereen aanspreken.
Die is wat buitennissig, maar ik mag dat wel. De uitgever, het
Vlaardings Taalgenotschap, waar de schrijver ook deel van uit
maakt, treedt graag buiten de gebaande paden van de Nederiandse
taal. Toch is het in zijn algemeenheid wel een aanwinst voor de
collectie boeken over Vlaardingen.
(Eric van Rongen)

Oproep
Zoals velen bekend staat de HVV regelmatig met een kraam bij
evenmenten zoals de Lentemarkt, het Haring- en Bierfeest, sommige braderieën, etc. Het bestuur bemant die kraam altijd, maar
omdat het weleens moeilijk is om voldoende 'personeel' te krijgen,
zou het aardig zijn als er ook enkele leden zich aan zouden melden
om af en toe achter de kraam te staan. Vereist is uiteraard wel enige
kennis van het Vlaardings verleden, want veel vragen gaan daarover. Ook een vlotte babbel zou nuttig kunnen zijn, vooral bij het
binnenhalen van nieuwe leden! Aanmelden graag bij Wout den
Breems, tel. (010)434 6864.
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Ledenactiviteiten 1999
Het lezingen- en excursieprogramma voor de komende maanden ziet er als volgt
uit:
Zaterdag 26 juni 1999 - busexcursie naar Bergen op Zoom

^ ^ De 'grote' busexcursie gaat, zoals al eerder aangekondigd, dit jaar naar Bergen op Zoom.
CZ'^'Met 219 officiële monumenten zeker goed voor een mooie wandeling, waarvoor we
enkele plaatselijke gidsen hebben uitgenodigd. In Tijd-Schrift 70 van december 1998 is
al een en ander over de geschiedenis van de stad verteld, terwijl een uitgebreide beschrijving van het programma te vinden is in Tijd-Schrift 71 van maart 1999.
Vertrek is om kwart voor negen vanaf het Enecogebouw aan de Hoflaan en vijf minuten later vanaf de oprijlaan voor het Holy-ziekenhuis.
De kosten van deze dag-excursie (incl. koffie/gebak, stadswandeling met 3x entree,
lunch, busvervoer en fooi chauffeur) bedragen ƒ 50,- per persoon voor leden en hun partner, en ƒ 60,- voor niet-leden, zolang de voorraad strekt! Wanneer u (o.l.v. een gids) ook
het bezoek aan de Markiezenhof wilt brengen dient u het bedrag met ƒ 3,50 te verhogen
(wanneer u die dag uw Museumjaarkaart bij u hebt, krijgt u ter plekke dit bedrag terug,
maar i.v.m. het te bestellen aantal gidsen wel eerst overmaken, s.v.p.!).
Opgave uitsluitend door overmaking van het betreffende bedrag op postgiro 750978
van de Historische Vereniging Vlaardingen. U wordt ingeschreven in volgorde van betaling. Wellicht is het verstandig vooraf even te bellen of er nog plaats is. De telefoonnummers voor de ledenactiviteiten vindt u in het Colofon.
Mocht u (uitsluitend door ziekte of andere dwingende redenen) uiteindelijk toch nog
op het laatste moment moeten afhaken, dan wordt het door u betaalde bedrag aan u teruggestort onder inhouding van de ƒ 15,- reserveringskosten. Slechts wanneer we vervangende deelnemers hebben gevonden en de bus toch vol op pad gaat, kunnen we ook dit
resterende bedrag aan u terugstorten.
Zaterdag 11 september: Open IVIonumentendag

Hoewel het juiste programma nog niet bekend is, lijkt het ons toch verstandig om die
datum vast vrij te houden!
Dinsdag 21 september: de Goudse Glazen (glas-in-lood)

Eén van de onderwerpen van Open Monumentendag 1998 waren de glas-in-lood-ramen
van de Grote Kerk op de Markt. Inmiddels is een speciale studie opgezet om te proberen
toch weer iets met de scherven uit de kelder te gaan doen. Om die reden, en omdat er al
enige malen vraag naar was, hebben wij in ons najaarsprogramma het thema 'glas-inTijd-Schrift - pagina 35
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lood' opgenomen. Dat was ook al eens eerder het geval (zo'n 15 jaar geleden), maar we
willen het nu herhalen, omdat het zo de moeite waard is.
Op deze lezingenavond (waarvoor we tegen acht uur verzamelen bij de ingang van de
toren van de Grote kerk) komt de koster van de Goudse Sint Janskerk, de heer Marius
Tompot, naar Vlaardingen. Hij brengt dan een fraaie serie dia's mee, die hij in overvloeiprojectie en met een geluidsband vertoont. Deze avond krijgt een vervolg op
Zaterdag 25 september: korte excursie naar Gouda

Op deze zaterdag worden we om tien uur op de koffie (uiteraard met Goudse
Stroopwafels) verwacht in de Sint Janskerk in Gouda. Iedereen gaat in principe op eigen
gelegenheid. Voor wie samen wil reizen wordt om half tien vanaf het Holy-ziekenhuis
vertrokken.
Na het bezoek aan de Sint Jan (waar de heer Tompot de rondleiding verzorgt) maken
we een stadswandeling door het centrum van Gouda, waarna u vanaf circa 13.00 uur vrij
bent om uw eigen programma te ondernemen.
De kosten voor deze excursie bedragen (incl. koffie/stroopwafel, rondleiding door de
kerk en stadswandeling) slechts ƒ 10,- per persoon (idem voor partners, ƒ 2,50 extra voor
niet-leden). Daarbij komt nog uw vervoer. Meerijders met de auto rekenen per persoon
een dubbeltje per kilometer af met hun chauffeur. Graag —net als de chauffeurs— bij
opgave voor deze trip doorgeven of u meteen om circa 13.00 uur, ofwel om circa 17.00
uur weer uit Gouda naar huis wilt vertrekken. U kunt zich opgeven vanaf heden via tel.
435 3322 (kantoortijd) of anders op 434 2474. Doe het graag vóór de vakantie, dan is
alles tijdig geregeld.
Ten slotte geven wij u de data waarop wij (onder voorbehoud) dit jaar nog lezingen willen organiseren: dinsdag 26 oktober en dinsdag 23 november. Noteer die data dus alvast
in uw agenda.
Tot zover het programma voor de komende maanden. Graag tot ziens op onze activiteiten!
Namens de lezingen-Zexcursiecommissie,
Arie Ouwendijk
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De auteurs

Henk Brobbel, geboren te Vlaardingen in 1956, is een kleinzoon van Hendrik Brobbel (1892-195S), brandstoffenhandelaar te Vlaardingen In 197"! ging hij naar de Koninklijke Manne als matroos aan boord van Hr Ms onderzeebootjagers
'Holland' en 'Amsterdam' Daarna was hij bij de Dienst Hydrografie aan boord van Hr Ms 'Blommendal' en korte tijd
nog op het fregat Hr Ms Isaac Sweers' en bij de Dienst Conservatie mijnenvegers In 1979 stapte hij over naar het
(Rijks)Loodswezen, werkte aan boord van het opleidingsvaartuig 'Zilvermeeuw' en gedurende ruim 16 jaar als matroos
aan boord van een van de grote loodsvaartuigen op de kruisposten voor Hoek van Holland Sinds enkele jaren is hij interregionaal ingezet als stuurman c q dienstdoend kapitein Tenderdienst vanuit de zgn Landelijke reservepool van het facilitair bedrijf Loodswezen BV Hij bouwde maquettes voor het Vissenjmuseum, voor de tentoonstelhngen 'Laat vlag en
wimpel zwieren' (1989), 'Stoom op hanng' (1991) en 'Wilhelmina aan de Maas' (1995) en is co-auteur van Vlaardingen
in en uit het slop'(1997)
Kees van den Boogert is sinds zo'n vijfjaar lid van de redactie van Tijd-Schnft Voor hij in december 1993 'm ruste' ging
werkte hij ruim v eertig jaar bij de Magnesiet- en Amarilfabneken op verschillende posten, maar voornamelijk als verkoopcorrespondent buitenland en als expediteur Hij is sinds zijn vroegste jeugd al filatelist, is enthousiast tuinier en graaft ook
verder en dieper als lid van de archeologische vereniging Helinium
Nicolaas (Niek) van Minnen (1914) is een zoon van Nicolaas (Klaas) van Minnen, die ruim 20 jaar koster was van de Grote
Kerk en de langstlevende zoon van Hendrik van Minnen, de Torenkijker Niek van Minnen werkte na M U L - en
Middelbaar Handelsonderwijs op een handels- en fabnekskantoor in Vlaardingen, ging in 1939 in overheidsdienst over en
kwam m 1941 bij organisaties van het bednjfsleven, eerst in Amsterdam, later in Haarlem Hij woont sedert 1956 in
Overveen en werd m 1980 gepensioneerd

AART PONTIER B.V.
boek- en kantoorboekhandel
-

Een winkel vol leesplezier voor jong en oud
Ruime sortenng boeken
Specialisatie in tijdschriften
Grote collectie
handenarbeidartikelen
Kunstschilders
benodigdheden
Schoolartikelen
Luxe vulpennen van PARKER
Telefax-service
CD-Rom en andere
Multi-media-artikelen
Inbindservice
En nog veel meer...
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De Loper 11-13
3136 CM Vlaardingen
Postbus 6110
3130 DC Vlaardingen
Tel 010-474 32 15
Fax 010-474 10 77
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