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Een goed begin... 

Een goed begin is het halve werk, dachten we als HVV. Dus zijn we de nieuwe eeuw begon
nen met een frisse start, met een nieuw uiterlijk van Tijd-Schrift. Uiteraard waren we er zelf 
erg enthousiast over, maar het is natuurlijk altijd afwachten wat u als leden er van vindt. 
Nou, we hebben gelukkig alleen meer zeer positieve reacties gekregen. Dus gaan we verder 
op de ingeslagen weg en proberen we ons verenigingsblad nog mooier te maken. En uiter
aard ook te vullen met een gevarieerd aanbod aan historisch lees- en kijkmateriaal. 

Het grootste deel van deze aflevering is gevuld met de verantwoording van de 
Commissie Stad en Monument voor de dit jaar uit te reiken restauratiepenningen. De afge
lopen jaren oordeelden deze kenners van de historische omgeving dat er geen panden op 
een zodanige manier waren opgeknapt dat ze voor de onderscheiding in aanmerking kwa
men, maar dit jaar lijkt zij dat gemis goed te willen maken door het uitreiken van maar liefst 
7 penningen. Als dit Tijd-Schrift bij u in de bus valt, is de plechtigheid al voorbij, maar u kunt 
uiteraard altijd zelf gaan oordelen of de toekenningen terecht waren. Ter vergemakkelijking 
staan de panden ook nog met foto afgebeeld. 

Een van de zaken waar de Commissie Stad en Monument zeer teleurgesteld over was, 
is de sloop van het Kolpabad, vanwege de bouwhistorische waarde als een belangrijk werk 
uit de opbouwperiode. De voorgangers van dat bad, de Spoorhavenbaden, en de opvolger, 
het huidige zwemparadijs De Kulk, zijn verbonden in het verhaal van Miep van Staaten over 
haar opa Piet Verhulst. Die was namelijk badmeester in het Gele Spoorhavenbad. En in de 
oorlog, toen de baden gesloten waren, leerde hij zijn kleindochters zwemmen bij de 
Kulkebrug. Curieuze baden trouwens, die Spoorhavenbaden. Eigenlijk niet meer dan drij
vende pontons, waardoor je dus eigenlijk gewoon moest betalen om in de Spoorhaven te 
zwemmen. Maar wel onder toezicht. 

Wout den Breems heeft weer een stukje voor de rubriek 'Weet u het nog?'. Het aantal 
reacties is de laatste malen wat laag geweest. Komt dat omdat de vragen te moeilijk zijn, of 
heeft u geen zin meer om te reageren? Dat laatste hopelijk niet. Wij vinden het juist zo aar
dig om wat directer contact met u als lezers te hebben. Blijft u dus schrijven! 

Ook na de zomervakantie gaan we weer verder met de maandelijkse activiteiten: de 
lezingen en excursies. Zoals gebruikelijk heeft de immer actieve coördinator van de 
Lezingen- en Excursiecommissie, Arie Ouwendijk, weer een helder overzicht voor u opge
steld. We hopen u daar te ontmoeten. 

Eric van Rongen, eindredacteur 



Restauratiepenningen 2000 

Toespraak van burgemeester L.W. Stam bij de uitreiking van de restauratie
penningen op 8 juni 2000 

Ik heet u allemaal hartelijk welkom bij de uitreiking van de Vlaardingse restauratiepenning 
2000. Ik heb de eer en het genoegen deze penningen zodadelijk uit te reiken. Alvorens ik dit 
ga doen wil ik kort stilstaan bij monumentenzorg in zijn algemeenheid en de monumenten
zorg in Vlaardingen in het bijzonder. 

Vlaardingen heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld van een belangrijke vissershaven 
tot een moderne industriestad. Vlaardingen kent hierdoor een rijke geschiedenis welke zich 
o.m. uit in de nog aanwezige historische gebouwen: de kerken, het stadhuis, de boerderij
en, woonhuizen en fabrieken. 

De historische gebouwen bepalen de identiteit en sfeer van de stad. Iets waar 
Vlaardingers trots op zijn. Zij vertellen daarbij hun eigen verhaal en houden zo de herinne
ring levend aan mensen en gebeurtenissen van toen. Ze doen de tijd even stilstaan en prik
kelen onze fantasie over hoe het leven geweest moet zijn in langvervlogen tijden. Ook oog
sten historische panden onze bewondering: we genieten van hun aanblik en bekijken ze ook 
graag van binnen. 

Historische gebouwen maken daarnaast deel uit van een samenleving. Daardoor zijn ze 
onderworpen aan krachten die in de maatschappij spelen. De wereld waarin wij leven is er 
een van razendsnelle veranderingen. Steeds weer stellen we nieuwe eisen om telkens ande
re doelen te kunnen bereiken. Dat betekent een grote druk op de gebouwde omgeving, 
omdat die niet meer aan onze wensen voldoet. We bouwen nieuwe kantoren, high-tech cen
tra bedrijfsverzamelgebouwen, ultra-moderne winkel-centra etc. Bestaande gebouwen, dus 
ook historische gebouwen, krijgen nieuwe functies en worden daarvoor verbouwd: een 
woonhuis wordt kantoor, een fabriekshal wordt discotheek etc. 

Tegen deze achtergrond is het duidelijk dat monumentenzorg veel meer behelst dan 
alleen het beschermen en instandhouden van historische gebouwen. In toenemende mate 
dringt het besef door dat in veel bredere zin rekening moet worden gehouden met aanwe
zige cultuurhistorische waarden. Dat wil niet zeggen dat alles wat waardevol is behouden 
kan en moet blijven, maar dat de cultuurhistorie een factor van afweging moet zijn bij alle 
ingrepen in de ruimtelijke omgeving. In veel gevallen kan behoud bijdragen aan de identi
teit en kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen. In andere gevallen is behoud niet mogelijk, maar 
kan het historische wel inspiratie bieden voor het nieuwe. 

Bij de monumentenzorg zijn veel partijen betrokken. Naast de eigenaren, beheerders en 
huurders die zorgdragen voor hun onroerende zaak hebben ook overheden en publiekrech
telijke lichamen monumenten in eigendom. De eigenaren hebben een particulier belang bij 
hun monumentale bezit. Monumenten vertegenwoordigen echter ook een collectief belang 
als getuigenissen van ons gemeenschappelijke verleden en als waardevolle elementen in de 
leefomgeving. Dat collectieve belang verklaart de betrokkenheid van rijksoverheid en de 
gemeente die een rol spelen bij de bescherming en instandhouding van monumenten. 
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Op locaal niveau vervult de Historische Vereniging Vlaardingen de afgelopen jaren een 
belangrijke rol als 'waakhond' (bijv. Parkweg 2) en als 'initiator' (bijv. toekenning restaura
tiepenning). 

Door een steeds betere samenwerking tussen de gemeente, de monumentencommis
sie en de Historische Vereniging is er in Vlaardingen de afgelopen jaren veel tot stand geko
men op het gebied van monumentenzorg. Met name vanaf 1996 is in Vlaardingen nader 
invulling gegeven aan monumentenzorg door het aanstellen van de monumentencommis
sie en het vaststellen van een monumentenverordening. Naast deze twee belangrijke 
wapenfeiten is in dezelfde periode ook gestart met de voorbereidingen om te komen tot het 
aanwijzen van meer beschermde monumenten in Vlaardingen. Tot voor kort telde 
Vlaardingen 28 geregistreerde rijksmonumenten. Verleden jaar zijn door het college van 
burgemeester en wethouders 48 objecten (28 rijks- en 20 gemeentelijke monumenten) 
genomineerd om te worden aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Dit betekent, 
dat Vlaardingen binnenkort circa 76 beschermde monumenten telt. Wellicht ten overvloede 
wil ik nog vermelden, dat het hier gaat om een eerste selectie van waardevol geachte objec
ten. Naar verwachting zullen de komende jaren hier meerdere waardevolle objecten aan 
kunnen worden toegevoegd. Hier is denk ik met name voor de Historische Vereniging een 
rol weggelegd. 

Naast de kortgeleden opgestarte aanwijzingsprocedures zijn ook de voorbereidingen getrof
fen om te komen tot een beschermd stadsgezicht. In overleg met de Provincie wordt 
momenteel bezien op welke wijze nader invulling zal worden gegeven aan de begrenzing 
van het aan te wijzen gebied. Indien het tot een aanwijzing zal komen zal ook dit een posi
tieve uitwerking hebben op de verschillende cultuur-historische ontwikkelingen in 
Vlaardingen. 

Ook in de Stadsvisie staat veel over het belang dat Vlaardingers hechten aan monu
menten en een cultuur-historisch bepaalde woonomgeving. Dit voor Vlaardingen zo belang
rijke document zal de komende periode de koers gaan aangeven voor de ontwikkelings
richting van de stad. Ook in de Stadsvisie wordt ingegaan op de historische ontwikkeling 
van de stad en wordt aangegeven dat deze kenmerken gekoesterd en zo mogelijk versterkt 
moeten worden. Dit sluit dus prima aan bij ons gezamenlijk streven om zorgvuldig om te 
gaan met ons cultuur-historisch erfgoed. 

Dan zijn we nu aangekomen bij de uitreiking van de Vlaardingse restauratiepenning. Het 
is voor een stad als Vlaardingen, met een zo'n rijk verleden, heel goed dat op deze positie
ve wijze door de Historische Vereniging aandacht wordt gegeven aan het instandhouden 
van historische gebouwen. Ik denk ook, gelet op mijn eerdere betoog, dat we in Vlaardingen 
met elkaar op de goede weg zijn. 

Ik dank daarom het bestuur van de Historische Vereniging dat zij mij in de gelegenheid stel
len deze Vlaardingse restauratiepenningen dit jaar uit te reiken en spreek daarbij de ver
wachting uit dat over niet al te lange tijd aan deze uitreiking een vervolg kan worden gege
ven. 



estauratiepenningen 2000 

Commissie Stad en IVIonument 

De laatste lieer dat de restauratiepenningen werden uitgereikt was in 1997. 
Eén penning werd uitgereikt als lof voor jarenlang goed beheer van het 
monumentale voormalige burgemeestershuis aan het Verploegh 
Chasséplein, twee voor de verbouwing en herbestemming van belangrijke 
historische bouwwerken: het pakhuis bijgenaamd 'Kikkerts tweeling' aan de 
Oosthavenkade en het voormalige Weeshuis der Hervormden aan het 
Weeshuisplein. 

De restauratiepenning staat voor een traditie die terug gaat tot 7 mei 1973, de dag waarop 
de eerste keer een restauratiepenning werd uitgereikt. Lange tijd was de restauratiepenning 
een jaarlijks terugkerend fenomeen, tegenwoordig vind de uitreiking met onregelmatige 
tussenposen plaats. Het is de taak van de Commissie Stad en Monument om het bestuur 
van de Historische Vereniging Vlaardingen te adviseren. Hoewel hij wordt toegekend door 
het bestuur van die vereniging, wordt de penning als vanouds uitgereikt door de burge
meester van Vlaardingen, in de historische hal van het oude stadhuis. 

Hoewel het inmiddels een meer dan een kwart eeuw oud fenomeen is, heeft de restauratie
penning nog geenszins aan actualiteit ingeboet. Sinds 1996 heeft Vlaardingen een monu
mentenverordening en een monumentencommissie en lange tijd is er in stilte gewerkt aan 
de uitbreiding van het aantal door het Rijk beschermde monumenten, het vaststellen van 
een eerste groep door de gemeente beschermde monumenten en de totstandkoming van 
een beschermd stadsgezicht. Het in de publiciteit komen van die activiteiten en de effectu
ering van die beleidsvoornemens valt globaal samen met de uitreiking van de restauratie
penning. Vlaardingen zet zichzelf, duidelijker dan voorheen, als een gemeente met gevoel 
voor zijn eigen monumenten op de kaart. 

Natuurlijk zijn daarmee niet alle problemen uit de lucht. Monumenten zijn niet per defini
tie een beter leven beschoren, wanneer zij worden beschermd. De monumenten dienen ook 
onderhouden en opgeknapt te worden en moeten daarom functioneren. Restauratie
penningen gaan in Vlaardingen slechts bij uitzondering naar beschermde monumenten, om 
de eenvoudige reden dat de meeste monumenten niet door wet of verordening worden 
beschermd. Het is de liefde en interesse van de eigenaren die, meer dan welke officiële 
bescherming, voor het behoud van de monumenten garant staan. 

Monumenten staan weliswaar meer dan ooit op de politieke agenda, de erkenning van 
de waarde van die monumenten ontbreekt nogal eens. Er zijn natuurlijk gebouwen die 
boven elke twijfel zijn verheven. Er zal geen politicus of burger te vinden zijn, die niet erkent 
dat de Grote Kerk of het oude stadhuis belangrijke monumenten van Vlaardingen zijn. Over 
de reeds bestaande lijst van door het Rijk beschermde monumenten, over de aanvulling die 
nu aan de orde is en over de nieuwe lijst van door de gemeente beschermde monumenten 



7 

De toren van de 
Joannes de 

Dooperkerk bleef 
behouden... 

...het Kolpabad viel ten 
prooi aan de slopers

hamer. 

zal weinig discussie zijn. Maar er zijn daarnaast nog tal van monumenten die geen officiële 
status hebben en die alleen kunnen voortbestaan door erkenning van die kwaliteiten door 
de betrokkenen. Dat het daarbij nogal eens mis kan gaan, heeft het verleden meer dan eens 
bewezen. Om niet al te ver terug te gaan in de tijd: de sloop van de stadsboerderij en de 
herberg Het Zwarte Paard aan de Kortedijk waren tragische vergissingen, die nooit meer zijn 
te herstellen. Ze maken deel uit van een, voor de monumenten en de monumentale omge
vingen van deze stad, tragische periode waarin het geloof in de kwaliteiten en het belang 
van de historische bebouwing nauwelijks aanwezig was. Uitermate lelijke gebouwen, die we 
thans het liefst snel gesloopt zouden zien, zoals bijvoorbeeld flatgebouwen aan de 
Oosthavenkade, de Parkweg en in De Put, zijn de erfenis waarmee we opgezadeld zijn. Het 
was overigens een periode die zich niet alleen kenmerkte door nederlagen voor het histori
sche erfgoed; met veel moeite kon de toren van de Sint Joannes de Dooperkerk aan de 
Hoogstraat behouden blijven. 

Een nieuwe periode brak aan en zelfs het behoud van het Weeshuis der Hervormden 
bleek mogelijk te zijn, al was daarvoor tot twee keer toe tot sloop besloten. Terecht heeft 
deze mijlpaal een restauratiepenning gekregen. 

Met de hiervoor gememoreerde monumentenverordening en monumentencommissie 
leek het tij gekeerd. Vlaardingen werd een gemeente waarin monumenten zich veilig kon
den wanen. Maar wat is nu precies een monument? Het begrip is subjectief; wat de één een 
monument vindt, wordt door een ander alleen als een oud, afgedankt gebouw gezien. Het 
begrip wordt pas objectief als het om een beschermd monument gaat: een gebouw of ter
rein dat door de rijksoverheid of de gemeente op een lijst is geplaatst. Veel monumenten 
zullen echter nooit op zo'n lijst komen, omdat die alleen is voorbestemd voor de belangrijk
ste onder de monumenten. Stel je echter Vlaardingen voor, waarbij alle oudere gebouwen 
op de beschermde monumenten na gesloopt en door nieuwbouw vervangen zouden zijn, 
en het is duidelijk dat ook die talloze onbeschermde monumenten een belangrijke functie 
hebben. 

Wat in de huidige tijd - en niet alleen in Vlaardingen - sterk in de belangstelling staat 
zijn de monumenten van de Wederopbouwperiode. Inmiddels zijn de gebouwen van na de 
Tweede Wereldoorlog zo oud geworden, dat een aantal daarvan de titel monument zijn 
gaan verdienen. De Historische Vereniging luidt al sinds de tragische sloop van het 
Kolpabad de noodklok voor deze gebouwen. Geconfronteerd met de voorgenomen sloop 
van de Pnièlkerk werd vergeefs actie gevoerd om dit fenomenale voorbeeld van naoorlog
se architectuur te behouden. Het is de bestuurders van de kerkgenootschappen sterk aan te 
rekenen, dat zij zich in deze geen rekenschap van hun verantwoordelijkheden hebben gege
ven, temeer aangezien dit niet het laatste kerkgebouw is dat slachtoffer zal worden van de 
voortschrijdende secularisatie. Ook de mate waarin men zich vooraf rekenschap heeft gege
ven van de cultuurhistorische waarde van de Westwijk werpt zijn schaduw vooruit. 
Woningcorporaties hebben aangegeven om ook in andere nieuwbouwwijk' n rigoureus wij
zigingen aan te willen gaan brengen. Wat de inbreng van de cultuurhistorische waarden van 
die wijken daarin zal zijn, is echter vooralsnog onduidelijk. 

Al geruime tijd geleden vroeg de Historische Vereniging aandacht voor de Technische 
School aan de Deltaweg. Aan dit fantastische gebouw van architect Dirk Roosenburg werd 
op de Open Monumentendag van 1997 ruime aandacht besteed. Daarna is meermalen aan
gegeven dat de Historische Vereniging het behoud van dit gebouw van zeer groot belang 
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acht. Nog steeds is niet duidelijk of de politiek bereid is deze parel van naoorlogse architec
tuur te behouden. Ook de Vlaardingse monumentencommissie heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders inmiddels gewezen op het belang van dit gebouw en advi
seert het te behouden. Daarnaast is zowel aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als 
aan een kenner van architect Dirk Roosenburg is gevraagd om een onafhankelijk advies over 
de waarde van het gebouw uit te brengen; die externe adviezen bevestigen het cultuurhis
torische belang van het complex. Het laatst genoemde advies, een waardebepaling door 
Zita Messchaert, zou oorspronkelijk in de voorliggende editie van Tijdschrift verschijnen. 
Door plaatsgebrek is de publicatie daarvan echter verschoven naar het volgende nummer. 

Penning voor na-oorlogse architectuur 
In een tijd waarin na-oorlogse architectuur nog maar al te vaak een gemakkelijk slachtoffer 
is, is het zeer verheugend te zien dat een na-oorlogs gebouw met zo veel liefde en aandacht 
is opgeknapt, dat het een penning meer dan verdiend heeft. Aan de Vulcaanweg staat een 
fabrieksgebouwrtje, dat oorspronkelijk werd opgetrokken voor de Gerfa gereedschappenfa-
briek. Architect was Huig Maaskant, een 
architect die met name na de Tweede 
Wereldoorlog tot de meest toonaangeven
de van ons land behoorde. Denkt men bij 
Maaskant in eerste instantie aan gebouwen 
buiten Vlaardingen, zoals het Tomadohuis 
in Dordrecht, de Remingtonfabriek in 's-
Hertogenbosch, het Confectiecentrum in 
Amsterdam en de Euromast en het Groot 
Handelsgebouw in Rotterdam, ook in 
Vlaardingen heeft deze architect drie 
gebouwen gerealiseerd. In de Westwijk 
staat een groot schoolgebouw van zijn 
hand. In Vlaardingen Oost staan, vlak bij 
elkaar, de werkplaatsen achter het kantoor 
van Cincinnati en het fabrieksgebouwtje voor de Gerfa Gereedschappenfabriek. Na jaren 
lang in verwaarloosde staat te hebben verkeerd is dit laatste gebouw sinds kort geheel 
opgeknapt. 

Bij deze opknapbeurt is de architectonische kwaliteit van dit gebouw opnieuw bena
drukt, waardoor het weer duidelijk is dat dit niet zomaar een gebouwtje is, maar een schep
ping van een hoge architectonische kwaliteit. In dit bijzondere gebied, waar ook het Shell 
Sportpark met het gebouw van architect Jos van Riet, het complex van Cincinnati (kantoor 
ontworpen door het bedrijfbureau en de werkplaatsen zoals gezegd door Maaskant) en sta
tion Vlaardingen Oost van Van der Gaast, is dit een gebaar van groot belang. Ook naoor
logse monumenten blijken de moeite van het opknappen meer dan waard! 

Kantoor Vlaardingen Oost 
Het rond 1920 opgetrokken kantoorgebouwtje van Vlaardingen Oost is ooit een keer opge
knapt. Daarbij is de verdieping uitgebreid en zijn de oorspronkelijke stalen ramen vervangen 
door modernere van een ander metaal. Bij die opknapbeurt heeft men zich in hoge mate 
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rekenschap gegeven van de architectoni
sche l<waliteiten van het gebouwtje. Niet de 
zo bekende plompe kunststofkozijnen, die al 
zo menig gebouw in architectonisch opzicht 
hebben vermoord, maar mooie, slanke 
kozijnen die nauwelijks meer tekenen dan 
de vanouds aanwezige stalen exemplaren. 

Jarenlang staat dit aardige gebouwtje 
er al zo bij: het onderhoud laat blijkbaar niet 
te wensen over, want het is te zien dat het 
met zorg wordt gekoesterd. Een kleine 
opmerking zou te maken zijn over de gevel

reiniging die heeft plaatsgevonden. Gevelreiniging is meestal een overbodige handeling die 
alleen maar goed is voor de portemonnee van de gevelreiniger: het gebouw is doorgaans 
slechts slachtoffer. Hier is de gevelreiniging echter zeer terughoudend uitgevoerd. Voor 
zover dat met het blote oog is vast te stellen, lijkt de steen er niet onder geleden te hebben. 

Langdurig zorgvuldig onderhoud is beter dan welke restauratie dan ook: in geval van 
een restauratie is er doorgaans eerst sprake van verwaarlozing, waardoor de oude bouw
massa schade ondervindt. Bij een restauratie wordt het gebouw weer opgeknapt, maar wat 
verloren is gegaan kan hoogstens door een zo goed mogelijk gelijkende kopie worden ver
vangen. De waarde van het monument loopt daardoor onherroepelijk terug. Bij goed onder
houd daarentegen blijft die waarde gehandhaafd. Reden waarom de Historische Vereniging 
er jaren geleden toe is overgegaan om ook regelmatig en goed onderhoud met een penning 
te belonen. Ook in dit geval is die zorg een penning meer dan waard! 

Baken in de branding 
Ook de volgende penning zou je als zo'n 'penning van goed gedrag' kunnen bestempelen. 
Aan de kop van de Oosthavenkade staat al ongeveer een eeuw lang een villa, die ontstaan 
is door de uitbreiding van een oudere, één bouwlaag hoge woning. De omgeving van die 
villa is sinds de bouw ervan aan grote veranderingen onderhevig geweest. Het gebied, met 
van oudsher vooral op het water gerichte activiteiten, transformeerde in de loop der jaren. 

Eertijds stond links van de villa nog een 
groot rederijpakhuis, van de rederij van Van 
Toor. De villa zelf was en is het laatste 
gebouw aan deze kade. Vroeger stond er op 
de kade voorbij de villa nog een klem huisje 
van de Rijkspeilschaal (nu staat er, in het 
water, een moderne variant daarvan) en 
daarna kwam de lichtbaak Van Speijk, een 
hek en het water van de Maas. 

De visserij verdween uit dit gebied. 
Rederij Van Toor werd in 1958 opgeheven. 
Het is een rare plaats om te wonen. Zo nu 
en dan is het hoog water, en dan kun je de 
deur niet in of uit. Aan de villa is duidelijk te 
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zien dat met dit hoge water ook terdege is 
rekening gehouden. Ondanks het ongemak 
van deze plek, ondanks het lawaai en de 
stank en de opslagtanks op minder dan een 
steenworp afstand bleef de villa bleef echter 
in gebruik. 
In de loop der tijd is er het nodige aan de 
villa gewijzigd. Jammer is bijvoorbeeld dat 
de oorspronkelijke dakbedekking op het 
omlopende schuine dak is vervangen door 
goedkoop en weinig fraai materiaal. Toch is 
het, als je door deze beperkte veranderin
gen heen kijkt, een gaaf bewaard gebouw. 
Een gebouw waaraan in de loop der tijd de 
nodige zorg is besteed. 
Waar rond de Buitenhaven mettertijd steeds 
meer villa's verdwenen, is deze gebleven. 
Een eeuw zorg voor een villa, met dit resul
taat, is toch zeker een penning waard. 

Witte dame aan het Verploegh 
Aan het Verploegh Chasséplein staat sinds jaar en dag de villa die werd gebouwd voor de 
Vlaardinger H.A. Knottenbelt, maar die vooral bekend is als de villa waarin jaren lang het 
Instituut Schoevers was gehuisvest. Na het vertrek van dit instituut stond de villa geruime 
tijd leeg, een tijd waarop er zo te zien niets gebeurde en de Historische Vereniging zich 
bezorgd ging maken over het voortbestaan van dit gebouw. Hoewel de villa niet tot de top-
monumenten van villa-architectuur uit die periode gerekend mag worden, is deze toch in 
hoge mate karakteristiek en kan zij, gezien de omgeving waarin ze is geplaatst, eigenlijk niet 
worden gemist. Geconcentreerd vindt men hier in de Oostwijk een aantal gebouwen van 
hoge architectonische kwaliteit, behalve grote villa's en herenhuizen vlak achter deze villa 
ook een zeer fraai schoolgebouw: kortom, een omgeving waar in architectonisch opzicht 
nog valt te genieten. 

Met zeer veel zorg en oog voor detail is de villa, die door haar functie als opleidingsin
stituut nogal wat te lijden heeft gehad, weer opgeknapt. Waren eerder al twee andere villa's 
aan het plein met een restauratiepenning bedacht, deze derde penning geeft het vertrouwen 
weer, dat de vereniging heeft in de toekomst van dit fraaie stukje Vlaardingen. 

Als een wachter op de kade 
'Pal op de kade staat als een wachter het markante gebouw van de Hollandse Pelmolen'. 
Met deze zinsnede wordt de Pelmolen ten tonele gevoerd aan het begin van de video die de 
Commissie Stad en Monument maakte ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan 
van de Historische Vereniging in 1992. Hoewel alom erkend als een belangrijk beeldmerk 
van de stad, was het voortbestaan van dit markante gebouw toen geenszins zeker. Dat spra
ke was van een bedreigde toekomst gold overigens evenzeer voor het laatste gebouw van 
diezelfde video: Nunquam Perfectum. 
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Herbestemmen van een groot industriege
bouw als de Pelmolen is geenszins een een
voudige zaak. Toch zal het zoeken van nieu
we bestemmingen voor dergelijke grote 
gebouwen ook in de toekomst meer dan 
nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de grote 
monumentale visserijpakhuizen rond de 
Koningin Wilhelminahaven. Unieke monu
menten, die bij de onvermijdelijke transfor
matie van dit havengebied een belangrijke 
rol als de historische componenten van die 
omgeving zullen moeten spelen. De herbe
stemming van de Pelmolen zal daarom wel
licht in de toekomst niet veel meer dan een 
vingeroefening lijken. Een uiterst belang
rijke vingeroefening, dat wel. 

Het herbestemmen van een oud 
gebouw voor een functie die zo totaal anders is dan de oorspronkelijke is niet eenvoudig. 
Bovendien was het gebouw, op het moment dat de herbestemming werd gerealiseerd, nog 
geen beschermd monument. Ontheffingen op grond van die status waren derhalve niet 
mogelijk: het gebouw moest gewoon voldoen aan de eisen zoals die ook gelden voor 
nieuwbouw. Dat betekende onder andere dat elke woning zijn eigen buitenruimte moest 
hebben. De glazen balkonnetjes waren daardoor onvermijdelijke elementen. Dat het gege
ven van die balkonnetjes op de huidige subtiele wijze tot uitvoering is gekomen is, net als 
de wijze waarop galerijen verstopt zijn binnen de massa van het gebouw, een te prijzen kwa
liteit. 

De Pelmolen ligt, voor wie langs de traditionele route van 't (H)of(t) naar 't (H)oofd het 
gebouw benaderd, achter een vreemde kronkel in de route, waar deze de nieuwe dijk pas
seert. Vervolgens komt men langs ongenaakbare nieuwbouw op een plek waar eertijds een 
rustieke molen stond en kaalslag, begroeid met gras en bezaaid met zwerfvuil. Dat er nog 
veel moet gebeuren aan de omgeving van dit markante gebouw moge duidelijk zijn. 
Hopelijk is die komende transformatie er een, waarbij durf en gevoel voor historische waar
den net zo zeer aan elkaar gepaard zullen zijn, als bij de herbestemming van de Pelmolen 
het geval is geweest. 

Nooit volmaakt 
Het gebouw werd hiervoor al genoemd: Nunquam Perfectum, nooit volmaakt' Het in 1903 
door timmerman Cornalis van Aken gebouwde wooncomplex aan de voet van de 
Maassluissedijk. Met zijn in kalkzandsteen opgetrokken voorgevel een toonbeeld van inno
vatie, in zijn detaillering en vormgeving een gebouw dat perfect past in de traditionele archi
tectuur van die tijd, met enerzijds moderne vormen en anderzijds verwijzingen naar histori
sche bouwstijlen. 

Jarenlang zag het er naar uit, dat het gebouw aan de slopershamer ten offer zou vallen. 
Het gebied was zoveel langer al de plaats van plannenmakerij. De laatste drie, vier decennia 
verdwenen tal van fraaie gebouwen, sommigen zeker het stempel monument waardig. Niet 
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alleen amoveerde men het merendeel van de huizen met de karakteristieke overkragingen 
op de eerste verdieping, die kenmerkend waren voor dit deel van de dijk (een drietal zijn op 
het nippertje behouden gebleven), ook het fraaie huisje met trapgevels op de oosthoek van 
de Dijksteeg en de Maassluissedijk werd (al vroeg) het slachtoffer. Veel meer dan gepar
keerde auto's en tussen de uitwerpselen van honden voetballende jongens kwam er niet 
voor in de plaats. 

De nu tot stand gekomen invulling van het gebied, waarbij Nunquam Perfectum en de 
dijkwoningen als relicten van het verleden zijn gehandhaafd, is een moeizaam compromis 
tussen plannen van de gemeente en plannen van de Historische Vereniging. Over de omrin
gende nieuwbouw kunnen we kort zijn: het is geenszins dat geworden, wat de Historische 
Vereniging voor ogen had. Dat desondanks een ondernemer bereid is gevonden de zware 
taak te aanvaarden om de oude panden op te knappen is in de gegeven omstandigheden 
een buitengewoon lovenswaardige zaak. Het resultaat is, de geschiedenis kennende, boven 
verwachting geslaagd. Als er één project is dat de restauratiepenning dubbel en dwars heeft 
verdiend, dan is het Nunquam Perfectum wel! 

Toonbeeld van volharding 
Het is al weer jaren geleden dat de commissie Stad en Monument de villa op de hoek van 
de Stationstraat en de Verheystraat bezocht, om de nieuwe eigenaar te adviseren over de 
zware taak die hij op zich had genomen: de oude, vertimmerde en verwaarloosde villa weer 
te herstellen tot het kroonjuweel van de wijk, die het van oudsher was. Jarenlang waren de 
ramen op de begane grond dichtgeschilderd en kon men slechts raden welke werkzaamhe
den werden uitgevoerd. Sinds kort is ook het exterieur van de villa aangepakt en heeft het 
gebouw ook van buiten weer de allure en uitstraling, die het vanouds bezat. 

Het is maar weinigen gegeven om met zoveel geduld en vakmanschap, maar vooral 
met zoveel volharding te werken aan een taak die zo veelomvattend is als het eigenhandig 
opknappen van een villa van dit formaat. Het mag niet ontkend worden dat onze eerste 
indruk indertijd was, dat de man aan iets begonnen was dat zijn krachten wel eens te boven 
zou kunnen gaan. Zeker de eerste jaren, toen aan de buitenzijde maar nauwelijks enig spoor 
van de voortgang van de werkzaamheden was te bespeuren, leek de vrees van de commis
sie bewaarheid te worden. Het resultaat zoals dit zich nu laat aanschouwen, weliswaar nog 
niet helemaal gereed, heeft die bange vermoedens meer dan gelogenstraft! 

De villa is gebouwd in 'stick-style', dat wil zeggen met vakwerkachtige elementen in de 



13 

gevel. Aan het begin van de twintigste eeuw gebeurde dat wel vaker. Deze nieuwe vor
mentaal is een uiting van het zoeken naar nieuwe stijlvormen. Bouwde men aan het einde 
van de negentiende eeuw vooral in vormen die zijn geïnspireerd op oudere gebouwen, aan 
het begin van de nieuwe eeuw is men al volop aan het zoeken naar een nieuwe stijl voor de 
nieuwe tijd (iets dat we ook deze eeuwwisseling weer beleven). De hier aangetroffen vor
mentaal, met zijn vakwerkachtige gevels, is slechts één uiting daarvan. Het is een stijlvorm 
die enigszins verwant is met andere vormen waarbij landelijke elementen in gebouwen wor
den geïntroduceerd. Toch proefje in het gebouw ook iets van de Jugendstil, die gelijktijdig 
(maar in Nederland doorgaans zeer terughoudend) ook zijn invloed op de architectuur heeft. 
Behalve deze villa vindt men de vakwerkstijl ook bij het buurpand en bij een pand aan de 
Prins Hendrikstraat. Voor de Vettenoordse Polder zijn deze drie karakteristieke panden 
natuurlijk zeer beeldbepalend. Dat de grootste van deze drie zo fraai is opgeknapt is dan ook 
zeer verheugend. 

Naar aanleiding van de penningen 
Bij het toekennen van penningen worden binnen de commissie Stad en Monument soms 
heftige discussies gevoerd. Die discussies en andere wetenswaardigheden komen in de 
namens de commissie opgestelde en uitgesproken teksten doorgaans niet of maar beperkt 
aan bod. Dit keer is daarvan afgeweken: aan enkele thema's die bij de bekroonde panden 
aan bod zijn gekomen, wordt hierna nog aandacht besteed. Allereerst is dat de eertijds 
opgeld doende bewering dat Nunquam Perfectum het oudste pand is, waar kalkzandsteen 
aan de voorgevel is toegepast. Daarna wordt ingegaan op twee vormen van 'woningverbe
tering' die de commissie veelal een doorn in het oog zijn: gevelreiniging en modernisering 
van kozijnen. 

Kail<zandsteen 
Al sinds mensenheugenis proberen bouwers kunstmatige steen te vervaardigen waar 
natuursteen niet voorhanden is of aan toepassing van natuursteen praktische bezwaren kle
ven. Leembouw en gebruik van gebakken stenen zijn daar bekende voorbeelden van. Het 
verhaal gaat dat de Romeinen bij de bouw van het Colosseum al kalkzandsteen toepasten: 
het gaat dan om ornamenten gemaakt in een mortel van kalk en zand, waaraan zelfs zout 
werd toegevoegd om de verharding te bespoedigen. Aan het eind van het eerste kwart van 
de negentiende eeuw ziet men op tal van plaatsen (ook in Nederland) kleine bedrijfjes ont-
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staan, die allerlei vormen van terracotta en andere kunstmatige steensoorten fabriceren. 
Ook mengsels van kalk en zand worden daarvoor dan al gebruikt. 

In de jaren 1850 wordt door een arts te Eilenberg (in Duitsland) een dergelijke kalk-
zandsteen geproduceerd. Hij liet de kalk-zand-mortel in een steenpers in de juiste vorm 
brengen, waarna de zo gevormde stenen enkele weken de tijd kregen om te verharden. In 
1877 borduurde dr. Zernikow voort op dit procédé; hij kreeg octrooi voor de vervaardiging 
van dit type stenen. Drie jaar later, in 1880, kreeg een zekere dr. W. Michaelis octrooi voor 
een modernere productiemethode: hij 
introduceerde het gebruik van hoge druk 
stoom, een werkwijze die tot op de dag van 
vandaag in de kalkzandsteenindustrie wordt 
toegepast. In Nederland produceert de 
Velser Kunstzandsteenfabriek (uit 1877) dan 
al een product dat daar mogelijk mee ver
gelijkbaar is. We kennen deze steen onder 
andere van het kantongerecht te Alphen 
aan den Rijn, waar de steen als gevelmate
riaal is toegepast. Welke productiewijze is 
gebruikt is echter niet bekend. Wel is 
bekend dat het hier geen cementsteen 
betreft\ In die tijd worden namelijk ook vele typen kunststenen op basis van portlandcement 
vervaardigd. 

In Duitsland wordt pas sinds 1894 kalkzandsteen vervaardigd volgens de door Michaelis 
uitgevonden methode. Het bedrijfsmatig toepassen van zijn vinding had blijkbaar nogal wat 
voeten in de aarde. Vrij snel daarna wordt dit procédé ook in Nederland toegepast. De eer
ste kalkzandsteenfabriek waar hoge druk stoom wordt toegepast stamt uit 1898 en stond te 
Deventer. In 1899 werd een dergelijke fabriek in Den Haag opgerichte Dit toen moderne 
materiaal is ook (mogelijk al vanaf 1898) toegepast als gevelsteen. Dat het gebouw 
Nunquam Perfectum, dat uit 1903 stamt, het oudste Nederlandse voorbeeld zou zijn, lijkt 
daarom niet echt waarschijnlijk. 

Vrachtwagen met kalk

zandsteen. (Afbeelding 

uit: Ultée, H.A.M., De 

kleur van wit. De 

geschiedenis van de 

CVK Kalkzandsteen. 

Hilversum [CVK] 1997) 

Gevelreiniging 
De mode om gevels te reinigen is in Parijs het eerst in zwang gekomen. Veel gebouwen in 
deze Franse stad zijn in kalksteen opgetrokken. Door verwering ontstaat op delen van de 
kalksteen die niet of nauwelijks door regenwater worden schoongespoeld zwarte lagen: 
zogenaamde gipskorsten. Waar de regen de gevel wel vaak schoon spoelt blijft kalksteen 
wit. De tamelijk willekeurig en onregelmatig optredende zwarte plekken verstoren de archi
tectuur van de gevel; dat was voor de Fransen reden om (op vrij grote schaal) de gevels van 
hun hoofdstad te laten reinigen. 

In Nederland is gevelreiniging vooral vanaf de jaren van de stadsvernieuwing in zwang 
gekomen. Waar panden werden gerenoveerd en in de omgeving nieuwe panden verrezen, 
moest ook de grauw verweerde baksteen weer zijn oorspronkelijke schoonheid herkrijgen. 
In het begin werkte men vaak met zuren, die op den duur voor een ernstige aantasting van 
het metselwerk kunnen zorgen; later ging men vooral over tot stralen en tegenwoordig 
staan ons tal van methoden ter beschikking. 
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De monumentenzorger gruwelt meestal bij gevelreiniging. Dat heeft er natuurlijk mee te 
maken dat hij vindt dat een oud gebouw ook oud mag tonen: één van de charmes van het 
monument is immers dat het een oud gebouw is, en dat mag gezien worden. Niet voor niets 
droeg een vorig jaar door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over gevelreiniging 
georganiseerd symposium de titel 'Gracieus verouderen'. Niet dat gevelreiniging altijd uit 
den boze is, maar het is veel minder vaak noodzakelijk dan het wordt toegepast. Bovendien 
is het helaas zo dat het merendeel van de bedrijven die in deze branche werkzaam is, metho
den hanteert die de gevel ook daadwerkelijk schade doen. Soms is het zo erg, dat het ver-
ruwde oppervlak van de steen met het blote oog kan worden waargenomen. Neemt men de 
moeite om een loep te hanteren, dan blijkt ook bij de meeste onbeschadigd ogende gevels 
dat de steen kapot is. Als een baksteen zijn buitenhuid (bakhuid) verliest, wordt hij gevoeli
ger voor vochttoetreding en vorstschade. De duurzaamheid gaat er door gevelreiniging in 
vrijwel alle gevallen alleen maar op achteruit en het resultaat van de reiniging is maar tijde
lijk. Wie zijn pand lief heeft, reinigt het dus bij voorkeur niet. 

Gevolg van gevelreiniging is vaak ook dat de voegen vervangen moeten worden. Ook 
komt het voor dat vervangen van voegen aanleiding is om de gevel dan ook maar gelijk te 
reinigen. Ook vervangen van voegen wordt echter heel vaak zonder noodzaak of aanleiding 
uitgevoerd en het resultaat is meestal slechter dan de oorspronkelijke situatie. Zo zie je vaak 
dat negentiende of vroeg twintigste-eeuwse voegen worden uitgehaald, terwijl maar een 
klein percentage daarvan werkelijk aan het eind van zijn levensduur is. Daarvoor in de plaats 
komt dan een modernere voeg en meestal een van beduidend mindere kwaliteit. 

Soms stelt het bedrijf ook voor de gevel waterafstotend te behandelen. De weten
schappelijke onderzoekingen die men eigenlijk altijd voorafgaand aan een zodanig te behan
delen gevel moet uitvoeren (zoals onderzoek naar oplosbare zouten) worden zelden uitge
voerd. Kortom, zorgvuldigheid en vakbekwaamheid zijn bij de meeste gevelreinigers ver te 
zoeken. 

Nieuwe vensters 
We beschouwen het vaak als een verschijnsel dat samen hangt met energiebesparing: het 
vervangen van vensters door modernere exemplaren, tegenwoordig vaak van aluminium of 
kunststof. In werkelijkheid zien we door de hele geschiedenis dit verschijnsel al optreden. 
Zeventiende-eeuwse panden hebben slechts zelden nog hun oorspronkelijke kruisvensters. 
Vaak zijn ze in latere eeuwen (soms herhaaldelijk) vervangen en aangepast aan de smaak 
van de tijd. Wie door de Vlaardingse Oostwijk wandelt komt daar niet of nauwelijks meer de 
oorspronkelijke 'T-vensters' tegen: schuiframen waarvan het onderraam door een verticale 
roede door midden werd verdeeld. Bij latere moderniseringen werden deze middenstijlen 
bijna zonder uitzondering verwijderd. Later werden vaak ook twee schuiframen vervangen 
door één groter modern kozijn. 

Het is niet zo zeer het verschijnsel op zichzelf, waartegen bezwaren bestaan, als wel de 
gemakzuchtige manier waarop het tegenwoordig vaak gebeurt. De architectonische kwali
teit van de gevel lijkt dan geen enkele rol meer te spelen: als venster het maar onder
houdsvrij is en plaats biedt aan dubbel glas. Een voorbeeld hiervan vormen de woningen 
achter school D, aan de Nieuwe Kerkstraat en de Cornells Houtmanstraat: zeer fraaie archi
tectuur, waarvan terecht de voordeuren zijn gehandhaafd, maar waarvan de overige kozij
nen helaas - en zeer ten koste van de hoge architectonische waarde van de gevel - zijn ver-
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vangen door kunststofexemplaren. Ook het wooncomplex rond het Mendelsohnplein laat 
zien hoe het niet moet. Hier staat hoogwaardige architectuur naar ontwerp van Jan Wils, 
oorspronkelijk uitgevoerd met stalen ramen. Wie het complex thans bezoekt ziet daarvan 
nog slechts wat rudimenten. De meeste vensters zijn vervangen door kunststof- of hard
houten kozijnen. Aan de betekenis die de ranke ijzeren kozijnen hadden voor de architectuur 
is bij de moderniseringen volstrekt voorbij gegaan. Had men zich dat wel gerealiseerd, dan 
was het mogelijk geweest complexmatig de vensters te restaureren. De profielen worden in 
Engeland nog steeds gemaakt (in Nederland kan men nog wel gietijzeren ramen laten 
maken, maar de productie van stalen ramen met de zogenaamde 'stoeltjesprofielen' van 
Braat is reeds lang stopgezet). Er bestaan slimme oplossingen om de tochtwering van sta
len ramen te verbeteren en soms past er zelfs dubbel glas in. Ook het verdubbelen van het 
glas met een 'achterzet-raam' is vaak een goede oplossing. Stalen ramen zelf kunnen - mits 
goed onderhouden - eeuwen probleemloos meegaan. De problemen die men ermee onder
vindt liggen meestal niet aan de ramen zelf, maar aan de schilderbeurten die men er aan 
heeft onthouden en de hogere comfort- en isolatie-eisen die men stelt en waaraan vaak op 
een slimme manier tegemoet gekomen kan worden^ Moet men alles overwegende toch 
besluiten om de stalen ramen te vervangen door moderne vensters met dubbel glas, dat 
kost het weinig meer om te kiezen voor vensters die wél de rankheid van stalen kozijnen 
hebben. Men kan dus ook aan de wensen van comfort en energiebesparing tegemoet 
komen, zonder de architectuur op zo'n grove manier te schenden. 

Uiteraard geldt bovenstaande onverkort ook voor houten vensters. Te vaak nog kiest 
men bij een historisch gebouw er voor de houten vensters te vervangen in kunststof en ver
liest men daarbij de architectonische betekenis van het houten venster uit het oog. Met zorg
vuldigheid en creativiteit kan echter altijd tot een betere oplossing worden gekomen. 

1) Van der Kloes, J.A. Onze bouwmaterialen. (Maassluis: J. van der Endt Et Zoon, 1893, p. 408), 

vermeldt deze steen niet. Wel Is er in dit boek sprake van IJmuider kunstzandsteen, van de 

Nederlandsche zandsteenfabriek aldaar. Volgens eene mededeeling van den vroegeren directeur 

der fabriek geene cementsteen. Bedoelde kunstzandsteen schijnt Intusschen In de laatste jaren 

grootendeels door den cementsteen (die dezelfde fabriek ook vervaardigt) te zijn verdrongen. 

2) Stokroos, Meindert. Terra Cotta in Nederland. Het gebruik van terra cotta en kunststeen in de 

19e eeuw. Amsterdam: Gemeentelijk bureau monumentenzorg, 1986. 

3) Zie onder meer: 

Schulte, Ed. IJzeren en stalen ramen, ontwikkeling, detaillering, behoud en aanpassing van het 

jonge venster. In: Teksten en afbeeldingen studiedagen Instandhouding van Jonge Monumenten, 

26 en 27 april 2000. Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 2000. 

Schulte, Ed. Het behoud van ijzeren en stalen ramen. In: Praktijkboek Instandhouding 

Monumenten, afl. 1, december 1998. 's-Gravenhage: Sdu-Uitgeverij, 1998. 

Henket, H.A.J. & de Jonge, W. Het Nieuwe Bouwen en restaureren. Restauratievademecum RV-

bijdrage 10. Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1990. 

Dijkstra, C. Onderhoud metalen ramen. Eisma's vakpers 1994; 69(1), p. 6. 
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Piet Verhulst 
badmeester van het Spoorhavenbad 
in Vlaardingen 

M 

Piet Verhulst als boots
man bij de marine. 

(Foto: auteur) 

Miep van Staaten-
Verboom w/erd in 1936 

in Vlaardingen gebo
ren. Haar vader Chiel 
werkte als typograaf 

bij de drukkerij van zijn 
oom Cornelis Verboom 

aan het Westnieuw-
land. Na de vroege 

dood van haar vader 
speelden de ouders 

van haar moeder, 
Anna en Piet Verhulst, 

een grote rol in haar 
jeugd. Zij is nu zelf 

moeder van 4 dochters 
en oma van 7 kleinkin
deren. Ondanks dat zij 

in Rotterdam woont, 
voelt zij zich nog 

steeds zeer verbonden 
met Vlaardingen. 

Miep van Staaten-Verboom 

Piet Verhulst, mijn opa van moederszijde, werd geboren in 1876 en overleed 
in 1954. In heel Vlaardingen stond hij bekend als 'De Badmeester', maar voor 
mij en m'n broertjes en zusjes was hij gewoon onze opa. Een opa 
die ik nooit zal vergeten, met z'n witte pet, die hij de hele 
dag ophad. 

Opa was bootsman bij de marine geweest. Een beroep waar 
je gezag uitoefende over de matrozen, een eigenschap die 
hem later bij zijn functie als badmeester goed van pas 
kwam. Maar hij was ook veel weg. M'n moeder werd 
geboren op 2 januari 1911 en zes dagen later ging opa 
voor 3 jaar met een zeilschip naar Indonesië. Toen hij 
terug kwam was m'n moeder dus al drie jaar oud was en 
had ze haar vader nog nooit gezien. "Is dit nou m'n vader?", 
riep ze toen hij thuis kwam. Hij noemde haar z'n "rotje". 

Opa had blijkbaar vele tropenjaren, die dubbel telden 
voor z'n pensioen, en daardoor kwam het dat hij in 1921 al op 
z'n 45e jaar gepensioneerd werd. Het gezin Verhulst woonde aan
vankelijk in Leiden, de geboorteplaats van mijn moeder, daarna in 
Vlissingen en ten slotte kwamen ze kort na opa's pensionering in Vlaardingen 
wonen, waar ze een huis kochten in de Rozenlaan (toen nr 14, later nr 82). Opa en oma had
den toen 4 kinderen, waarvan mijn moeder de jongste was. 

In Vlaardingen werd opa badmeester van het Gele Spoorhavenbad en oma werd bad
juffrouw van het Witte bad. Het Gele bad was uitsluitend bestemd voor leden van het man
nelijk geslacht, het Witte was voor de vrouwen en meisjes. Oma moest ook het geld voor 
de abonnementen innen bij de gegoede burgerij van Vlaardingen. Daar werd zij nogal eens 
zonder geld weer weggestuurd! 

Wij, zijn kleinkinderen, genoten het voorrecht dat iedereen onze opa kende. Dat was wel 
eens leuk, maar niet als je wat uitgehaald had: ze wisten altijd precies waar ze moesten 
wezen. Maar ik loop op de dingen vooruit. 

In Vlaardingen leerde mijn moeder Chiel Verboom kennen, met wie ze later ook trouwde. Hij 
werkte in de drukkerij werkte van z'n oom Cornelis (zie het artikel in Tijd-Schrift 66). Ze gin
gen wonen op de Kethelweg 37 en daar werden wij geboren. In 1939 ik als oudste en daar
na volgden kort op elkaar m'n twee zusjes. Boven woonden oma Verboom, de moeder van 
mijn vader, met een dochter bij ons in. Na de geboorte van mij en mijn zusjes werd de 
woning echter te klein en mijn ouders kochten een (nu heel) huis in de Leliestraat nr 15. Hier 
kwamen de levens van ons en m'n moeders ouders weer dichter bij elkaar. 
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Niet lang daarna, in 1941, stierf mijn vader. Hij was 29 jaar en had twee niet goed slui
tende hartkleppen. Mijn moeder bleef achter, ook 29 jaar, met 3 kleine kinderen. Opa en oma 
Verhulst waren haar steun en toeverlaat. We woonden vlak bij elkaar en we kenden hun huis 
net zo goed als het onze. Opa was doorgaans wel wat bars in z'n voorkomen, maar als oma 
er eens niet was, op bezoek of zo, dan hadden wij toch een leuke speelkameraad aan hem. 
Hij speelde voor 'reus' en alle kinderen uit de buurt deden daaraan mee. 

Toen de oorlog uitbrak, werd de Spoorhaven spergebied en kon er dus niet gezwom
men worden. De zwembaden werden niet onderhouden en gingen daardoor nogal achter
uit. Het Gele bad zonk en kon niet meer gebruikt worden. Na de oorlog is het Witte bad weer 
opgeknapt en nog jaren als zweminrichting gebruikt. Opa was toen echter al 69 jaar en werk
te niet meer. 

Toen hij geen badmeester meer was, had opa een groentetuin op een stukje land voor
aan langs de Holyweg, tussen de Vaart en een huisje waarop stond: 'Tussen de schoven zul
len wij loven'. Die groententuin heette bij ons 'Het Landje van Opa'. Oma was in mijn ogen 
altijd met eten bezig. Ze was vroeger kokkin geweest bij rijke mensen, zoals dat heette, en 
koken en inmaken was haar specialiteit. Wij hebben als kinderen dan ook heel wat bonen en 
erwten moeten doppen en afhalen. 

Ondanks dat de zwembaden in de oor
logstijd niet meer in gebruik waren, gaf opa 
toch nog wel zwemles: aan ons' In de 
zomer van 1943 leerde hij ons zwemmen bij 
de Kulkenbrug, aan een leren band. We 
waren met z'n vieren. Ik, die toen 7 jaar was, 
m'n zusje Annie van 6, Jan Middendorp van 
de boekwinkel en een zoon van dokter 
Birny. We zwommen na drie weken de Vaart 
over. Dokter Birny betaalde opa de zwem
lessen met cacao. Wat was dat zwemmen 
fijn! We kleedden ons uit in het aardappe
lenschuurtje op opa's landje en marcheer
den over smalle paadjes achter hem aan 
naar de sloot. Plank over, naar boven klim
men en hup, daar was die heerlijke Vaart en 
de Kulkenbrug. De Vaart is altijd een speel-
gebied geweest: zwemmen en later roeien 
en kanoën. De basis van mijn liefde voor 
zwemmen ligt bij mijn weten bij dit begin. Ik 
ben nu 63 jaar en zwem nog steeds heel 
graag m buitenwater. Helaas kan dat niet 
meer overal. De Vaart was ook toen echter 
niet altijd schoon. Soms dreven er kadavers 
in, van honden, katten, soms een varken. 

Toen na de oorlog het Witte 
Spoorhavenbad weer in gebruik genomen 
was mochten wij er, omdat wij de kleinkin-

Piet Verhulst als bad

meester van het Gele 

Spoorhavenbad. Met 

hoed de heer Geelen, 

zijn baas. Naast hem 

mej. Man in 't Veld. 

Verder zijn ook nog 

vermeld H. Plaat en 

Linden van den 

Heuvel, maar wie dat 

zijn IS met duidelijk. 

(Foto- auteur) 
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deren van de oude badmeester waren, gratis zwemmen. Dat deden we dan ook veelvuldig, 
bijna iedere dag. De badmeester in die tijd heette Gijs de Laat; hij was vroeger badknecht 
bij opa geweest. Ook had ik in die tijd schoolzwemmen in het zwembad, maar omdat ik al 
van opa had leren zwemmen, was ik het enige meisje dat geen zwemles kreeg. 

Oma kon, zover ik weet, niet fietsen of zwemmen. Mijn moeder zwom toen we ouder 
werden vaak met ons mee in de Vaart en in het zwembad. Op zondag mochten we niet 
zwemmen, maar wel wandelen. Maar als het erg warm was, kwamen we vaak met een groe
zelige, nog vochtige onderbroek thuis. M'n moeder zei er nooit iets van. 

Anna en Piet Verhulst, 
badjuffrouw en bad

meester bij de 
Spoorhavenbaden. 

(Foto: auteur} 

Opa had z'n landje dus, maar ook -thuis aan de Rozenlaan- z'n kippen en konijnen. Die had
den een goed leven, totdat opa ze slachtte, wat ik echt gruwelijk vond. De schuur achter 
opa's huis was z'n heiligdom. Het was een lange smalle schuur, waar werkelijk alles 
bewaard werd. Toen we groter werden en een fiets hadden en je licht deed het niet, dan 
ging je naar opa. Die had een doos vol met lampjes, waarvan de meeste kapot waren. Dan 
ging hij net zolang zoeken tot hij een goede gevonden had en die kapotte van jou ging er 
dan weer in de doos. 

Enige tijd na het overlijden van mijn vader hertrouwde mijn moeder met Peter Koppejan 
en wij verhuisden eerst naar de Voorstraat 42 en kort daarna naar de Havenstraat 26, waar 
wij in een huis kwamen met gaslicht in plaats van elektra. Er werden daar nog 2 broertjes 
geboren. In de oorlogstijd hebben wij vanwege het gebrek aan kolen in de hongerwinter nog 
een tijd met ons hele gezin bij opa en oma Verhulst gewoond. Wij kinderen vonden het heer
lijk. De spanningen tussen de volwassenen ontging ons gelukkig. Oma en opa hadden ook 
nog een Joodse jongen in huis, maar hoe dat allemaal reilde en zeilde, daar hielden wij ons 
als kinderen niet mee bezig. 

Ik had (en heb nog) het idee dat bij opa en oma alles kon. We 
mochten veel van oma, zoals toneelstukjes opvoeren in de voorka
mer, waarbij we van alles uit de linnenkast haalden. Maar er waren 
grenzen en je moest haar wel gehoorzamen. Wee je gebeente als je 
schoenen vuil waren of er was bijvoorbeeld een knoop van je kle
ding. Daar was ze heel precies in. 

Na de oorlog sliepen we nog vaak bij opa en oma op de zolder, tus
sen de uien en de winterperen. Daar stonden twee oude ijzeren ledi
kanten en oh wat was dat toch heerlijk en vertrouwd. Als ik 's nachts 
wel eens wakker werd, voor de po, dan hoorde ik opa snurken. Een 
soort zangerig geluid, net als de waterketel die zachtjes gaat koken. 
Dit nachtelijke geluid, het donker, de zolder maakte dat ik mij volko
men veilig voelde. 

Al deze gebeurtenissen hebben de basis gelegd en ons gevormd tot 
de mensen die we nu zijn. Ik, die nu zelf een oma ben van 7 kleinkin
deren, denk nog in liefde terug aan mijn grootouders: Anna en Piet 
Verhulst, die het leven leefden zoals het kwam. 
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De namen van de leerlingen van de Prinses Julianaschool in de vorige Weet 
u het nog? blijken toch niet zo eenvoudig achterhalen te zijn. Mevrouw D.M. 
Hoogerwerf-van der Lugt, die de vorige keer reageerde, heeft nog een klas
sefoto toegezonden om zo de gezichten wat te vergelijken. Ook dat had wei
nig resultaat. We sluiten dit vraagstuk maar even af en als er meer reactie 
komt zal ik dit natuurlijk weer melden. 

De vraag over het plaatje met de drie win
kelpanden bleek toch niet zo lastig te zijn. 
Verschillende lezers lieten mij weten, dat 
het hier om een stukje Hoogstraat gaat. En 
dat klopt. De drie winkelpanden die we hier 
zien stonden aan de westzijde van de 
Hoogstraat, waar nu de doorgang is naar de 
Korte Hoogstraat. Het waren de nummers, 
van links naar rechts, 140 t/m 136 die in 
1939 werden afgebroken om een snellere 
verbinding naar het westelijk deel van 
Vlaardingen te creëren. Dit gedeelte, dat uit

komt op de Cronjéstraat, gaf men in die tijd de toepasselijke naam 'Verbindingsweg'. Toen 
er later in de jaren vijftig winkels werden gebouwd werd de naamgeving Korte Hoogstraat. 
Ook de panden daar tegen over, de nummers 133 t/m 139, moesten daarvoor verdwijnen. 
Het bleef uiteraard niet alleen bij sloop van die panden, ook aan de daarachter gelegen 
Havenstraat en de Westhavenplaats moesten voor die verbinding woningen en bedrijven 
verdwijnen. 

In de winkels op de foto waren achtereen volgens gevestigd: de groentenzaak van 
Janson, de hoedenzaak van Hofman en Magazijn De Gunst. Naast Magazijn De Gunst, op de 
foto niet zichtbaar, is de Tweede Trapsteeg, die uitkwam in de daarachter gelegen 
Kuiperstraat, tegenover de 6e Bierslootsteeg. De trap is er nog steeds en in de winkel, die 
op de nominatie staat gesloopt te worden heeft thans de HVV een etalage ingericht met 
Vlaardingse prenten. Voordat straks dit pand, nummer 134, ook is verdwenen nog maar 
even een stukje bewoners geschiedenis. 

Oude Vlaardingers zullen zich de volgende winkeliers misschien nog wel herinneren: 
rond 1900 boek- en papierhandel H. Brouwer, daarna sigarenhandel De Lange. In 1908 
begon meesterkleermaker J. Mooiman er een winkel en twee jaar later verkocht hij ook nog 
rijwielen I In 1913 verkocht slager A. van Selm "prima kwaliteit pekelvleesch zonder been 
voor 27 half cent per vijf ons". Daarna was jarenlang het manufacturenmagazijn J. de Raaf 
in de winkel gevestigd. In de jaren vijftig verkocht Jac. Spijker er manufacturen en meubel-



stoffering. Waarna later de winkel weer werd gerund door mevrouw Post, die er lampen en 
toebehoren verkocht. (Bron: Winkelen tussen Afrol en Korte Hoogstraat; 1982, Albert 
Brouwer/lngena Vellekoop, Vlaardingen) Het pand, dat eigendom is van de gemeente 
Vlaardingen, staat al geruime tijd leeg en is tot aan de etalage nog wel te betreden. Maar 
nieuwsgierig als ik ben wilde ik het pand toch wel eens verder bestuderen. Gewapend met 
bijeen vergaarde moed en zaklamp begaf ik mij in het half duister, argwanend achter de 
spinrag in de gaten gehouden door een groep forse duiven die volgens mij nog nooit zo'n 
grote til hadden bewoond, en waagde ik het de trap naar boven te betreden. Helaas kan ik 
verder u niets meer vertellen dan dat ik als weerga weer naar de buitendeur ben gesneld, 
nog even naar de mooie foto's keek en dacht: "Jammer van de etalage, maar van mij mogen 
ze die troep morgen nog afbreken". 

De volgende opgave is een foto van een stadsboerderij in Vlaardingen en de vraag is natuur
lijk waar die boerderij stond. En wat denkt u van de tweede foto? Geen schaap met vijf 



Van afhouwer tot schipper 

Memoires van schipper Fer van Schoor, 1922-1996. Te koop voor f 24,95 bij 
boelthandels Den Draak en Pontier en bij de museumwinkel van het 
Visserijmuseum. 

Het is eigenlijk niet de gewoonte om een bespreking te houden van door andere verenigin
gen uitgegeven periodieken. Maar in dit geval willen we een uitzondering maken voor 
NETwerk 1999, het jaarboek van het Visserijmuseum, uitgegeven door de Vereniging 
Vrienden van het Visserijmuseum. Het is een speciale uitgave die geheel is gewijd aan de 
herinneringen van een van de laatste Vlaardingse schippers. En bijzonder man, die na zijn 
pensionering regelmatig in het Visserijmuseum te vinden was om enthousiast over zijn vak 
en zijn belevenissen te vertellen. Het is een boeiend verhaal, want Van Schoor heeft veel 
meegemaakt en kon daar spannend over vertellen. Maar het is ook wel een triest verhaal, 
door de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de teloorgang van de 
Vlaardingse visserij daarna. 

Uiteraard is het relaas doorspekt met woorden en uitdrukkingen die voor de 21ste-
eeuwer niet direct duidelijk zullen zijn. Daarom is de redactie van NETwerk op het slimme 
idee gekomen om DE hedendaagse visserijkenner, Peter Zuijdgeest, te vragen toelichtingen 
te verzorgen. Daardoor is het authentieke verhaal intact gebleven, maar wel voor iedereen 
begrijpelijk gemaakt. Voor iedereen die geïnteresseerd is in het Vlaardingse vissersverleden 
een zekere aanrader: je ruikt de vis en het zilte nat. Maar waarom zou je dan ook niet gelijk 
lid worden van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum? Dan krijg je dit moois 
gewoon vanzelf thuisgestuurd en mag je nog gratis het museum in ook! 

(Eric van Rongen) 

Oproep gegevens Boerderij Hoogstad ('Moermanboerderij') 
Reeds enkele jaren verzamelt ondergetekende gegevens over boerderij Hoogstad in de archieven en bibliotheken. Het doel 
is om met deze gegevens de geschiedenis van de eeuwenoude boerderij te schrijven en die van haar bewoners en de resul
taten daarvan te presenteren in een publicatie. In dit kader zijn al meerdere personen, die op wat voor wijze dan ook aan 
Hoogstad waren verbonden, geïnterviewd en dook veel uniek documentatiemateriaal op. Hierbij moet met name gedacht 
worden aan fotomateriaal. 
Ten einde de documentatie zo compleet mogelijk te maken, wil ik graag iedereen oproepen documentatiemateriaal aan mij 
beschikbaar te stellen. Mocht u boeiende, ernstige, opmerkelijke of juist gewone verhalen over Hoogstad of één van de 
bewoners kennen, meldt u dit dan s.v.p. aan ondergetekende. Zoals gezegd kunnen foto's, tekeningen en eventuele andere 
zaken die iets met Hoogstad te maken hebben ook van groot belang zijn. Het gaat mij er niet om deze afbeeldingen of voor
werpen per se te verwerven. Het kennis nemen van en het beschrijven en/of fotograferen zou al heel mooi zijn. De perso
nen die het nodige te vertellen hebben kunnen dat schriftelijk doen of dit even laten weten, waarna ik een interview kan 
afnemen. Veel zaken/voorvallen zijn immers niet op schrift gesteld en leven vaak alleen nog in de herinnering van mensen. 
Uiteraard kan iedere informatie anoniem aangeleverd worden. Mocht u uw kennis of documentatie wel ter inzage willen stel
len, maar het niet voor publicatie willen bestemmen, dan kunnen hierover (zonodig schriftelijke) afspraken gemaakt worden. 
Graag uw reactie toesturen aan: J.P. ter Brugge, Westlandseweg 254, 3131 HX Vlaardingen; of telefonisch met hem contact 
opnemen: 010-4603612. 



De Hoogstraat, één 
van de eerste winkel

straten 

Op de winkel passen 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de OVO (Organisatie Vlaardingse 
Ondernemers - de belangen-organisatie van de Vlaardingse winkels, bedrijven en zelfstan
dige beroepsbeoefenaren die voornamelijk in de wijken en winkelcentra, dus buiten het 
industriegebied, gevestigd zijn) verscheen dit voorjaar het boekje Op de Winkel passen - de 
ontwikkeling van de winkelstand in Vlaardingen in de twintigste eeuw. Het werd samenge
steld en geschreven door Ingena Vellekoop, historica en ook bekend van de voormalige 
gelijknamige kaaswinkel op de Hoogstraat. Het boekje omvat 60 pagina's, waarin tussen de 
teksten zo'n 75 foto's zijn opgenomen die zij uitzocht samen met de OVO-bestuursleden Arie 
Wapenaar (voorzitter) en Arie Ouwendijk (secretaris). 

De schrijfster geeft een historisch overzicht van de Vlaardingse stadswijken van voor de 
Tweede Wereldoorlog, waarin ook een aantal demografische gegevens verwerkt zijn. Zo 
worden de eerste winkelstraten Hoogstraat, Kortedijk, Kuiperstraat, Waalstraat en 
Westhavenplaats genoemd, gevolgd door de 'centrum-uitbreidingen' naar het oosten en 
westen van de stad. Ook aan het ontstaan (veelal gevolgd door de ondergang) van de 'win
kels op de hoek' en aan Vlaardinger-Ambacht (tot 1941 een zelfstandige gemeente) is een 
hoofdstukje gewijd. 

Van de historisch meest belangrijke winkelstraat, de Hoogstraat wordt een vrijwel vol
ledig overzicht van alle 'ups' maar vooral 'downs' gegeven, waaruit door de jaren heen dui
delijk wordt dat de straat een speelbal was van gemeentelijke en Hoogheem-
raadschappelijke voorschriften. Vooral de laatste vijftig jaar deden door besluiteloosheid en 
uitbreidingsplannen voor het Vlaardingse stadscentrum van het gemeentebestuur de 
Hoogstraat geen goed. Ook die uitbreidingsplannen in het stadscentrum worden uitvoerig 
beschreven, tot en met de parkeerproblematiek en de realisatie van de Vlaardingse 
Bloementrappen. 

De laatste twintig pagina's zijn gewijd aan de ontwikkeling van winkels in de nieuwe 
stadswijken, beginnend bij de Billitonlaan, en via de Van Hogendorplaan, de Promenades 
West en Zuid, de Midhal, Holiërhoek, De Loper en De Winkelhoeve tot aan het laatstge-
bouwde winkelgebied Hoogstad. 

Een aardig, compact en bovendien vriendelijk geprijsd (fl. 16,95) boekje. Het is verkrijg
baar bij de OVO-bestuursleden en bij de Vlaardingse boekhandelaren Den Draak, Lievredoor 
en Pontier. 

(Arie Ouwendijl() 

De iVlidfiai, bescfieiden 
begin in l-ioly 



Open Monumentendag 

In het Jaarverslag 1999 dat in het vorige Tijd-Schrift is gepubliceerd ontbrak 
het verslag van Arie Ouwendijk van Open Monumentendag. Dat krijgt u hier
bij alsnog. 

OPEN MONUMENTENDAG 

Deze vond op zaterdag 11 september voor de 9e keer in Vlaardingen plaats. Het landelijke 
thema 'Monumentaal groen' werd ook hier gevolgd, en voorbereid door een kerngroep, 
bestaande uit Bert van Bommel (Historische Vereniging Vlaardingen), Harm-Jan Luth 
(Stadsarchivaris), Tim de Ridder (Stadsarcheoloog) en Arie Ouwendijk (plaatselijk coördina
tor), die werd ondersteund door vele medewerkers uit bij het onderwerp betrokken organi
saties en verenigingen. De 'groene' activiteiten concentreerden zich voornamelijk in en rond 
het Natuur- en Milieu Educatiecentrum in de voormalige plantenkas naast het 
Pannenkoekhuis in Het Hof. Daar viel de expositie 'Bijen' te bezichtigen, met tal van rand-
activiteiten, en stonden de stands van de Open Monumentendag-organisatie in Vlaardingen, 
de KNNV uit Schiedam en de HVV. Het ServiceTeam leidde de wandelingen, via het Hof naar 
de Begraafplaats aan het Emaus, waarna in het Stadsarchief een expositie over het Hof en 
de Vlaardingse Herinneringsbomen te bekijken was. Ook Streekmuseum Jan Anderson, Het 
Visserijmuseum, Museum Hoogstad en Muziekmuseum Ton Stolk sloten zich bij de activi
teiten aan, en Eva Timmermans vertelde Vlaardingse sagen en legenden op de binnenplaats 
van het Redershuis. Deze plekken waren ook opgenomen in de speciale fietsroute (die weer 
bij de Vlaardingse HVV-leden met Tijd-Schrift werd meegezonden), die dit keer ook weer 
rond het thema was samengesteld en waarin ook 'De Groene Luiken', Sportpark De 
Vijfsluizen en de Vlaardingse Eendenkooi waren opgenomen. Alle activiteiten mochten zich 
in een warme belangstelling verheugen en een kleine inventarisatie leerde dat er in totaal 
zo'n 1200 bezoekjes aan de verschillende plekken gebracht. 

Een aardige bijzonderheid is nog, dat halverwege de middag door Arie Ouwendijk aan 
cultuurwethouder Kees van der Windt een Millenniumboom werd aangeboden, die een bij
zondere plaats in Vlaardingen zal krijgen ter herinnering aan de zojuist beëindigde 20e eeuw. 

Arie Ouwendijk en 
Kees van der Windt 
treffen de voorberei
dingen voor het plan
ten van een millenni
umboom. 
(Met dank aan Roel 
Dijkstra Persfotografie) 

ROMI-Smilfood op zoek naar eigen geschiedenis... 
Voor oktober a.s. hadden we een bedrijfsbezoek aan Remi (v/h Zwerver's Margarinefabriek) 
aan de KW-haven op het programma staan. Hoewel de directie daartoe best genegen Is, ont
breekt het aan een "bedrijfshistorie", zodat een bezoek In onze sfeer niet helemaal tot zijn recht 
zou komen. Daarom is het bezoek thans uitgesteld, hopenlijk naar komend voorjaar. 
Om dan wel een stuk geschiedbeschrijving in het programma op te kunnen nemen, is de direc
tie op zoek naar iemand (of enkele hvv-leden) die bereid is (zijn), om historisch onderzoek naar 
het bedrijf te gaan doen. Wie wil deze uitdaging aangaan? Nadere informatie is te verkrijgen bij 
bestuurlid Lezingen, Arie Ouwendijk, op kantoortijd bereikbaar in zijn copyshop/drukkerij naast 
de molen (tel. 435 3322, of thuis: 434 2474). 



Ledenactiviteiten \ x. 

In het volgende nummer van Tijd-Schrift zullen we onze activiteiten voor 
oktober en november vermelden. Dit keer houden we het bij September-
Historiemaand. 

Op zaterdag 2 september is het Stadshartdag. Het is de bedoeling om daaraan ook een 
historisch tintje te geven. Houdt deze datum dus voorlopig vrij en let op de berichten in de 
krant. 

Op dinsdag 5 september luiden we de activiteiten rond de Open Monumentendag in. In 
Vlaardingen wordt speciaal aandacht besteed aan het 350-jarig bestaan van het Stadhuis. 
Daarover is natuurlijk al veel gepubliceerd, maar het afgelopen jaar zijn er toch weer wat 
nieuwe informatie opgedoken. Stadhuiskenner Matthijs Struijs (die in juni afscheid nam van 
het Stadsarchief) zal u een boeiende historische verhandeling over het jubilerende Stadhuis 
presenteren. De aanvang is acht uur en u bent vanaf kwart voor acht van harte welkom in 
de Burgerzaal van het Stadhuis, ingang op de Markt (bij Dirk III). 

Als tussendoortje vermelden we nog de stadswandeling met leden van het ServiceTeam 
VVV, op vrijdagavond 8 september, aanvang 19.15 uur voor het oude Stadhuis op de 
Markt, waarvoor u slechts fl. 2,50 betaalt (of gratis met de bon uit 'Uitjes')- Trouwens: gelij
ke wandelingen worden dit seizoen ook nog gehouden op zondag 23 juli (14.00 uur) en op 
de vrijdagavonden 18 augustus en 6 oktober, en in de wijk Ambacht op zondag 6 augustus 
(start 15.00 uur vanaf het Streekmuseum). 

Op zaterdag 9 september zullen tijdens de Open Monumentendag in Vlaardingen een 
aantal activiteiten worden georganiseerd. Allereerst in en om het hierboven genoemde jari
ge Stadhuis. Leden van het ServiceTeam VVV zullen u er graag in rondleiden en bovendien 
zijn er enkele aardige exposities ingericht. Verder zal ook Vlaardingen in het teken staan van 
het landelijke OMD-thema 'Nederland - Waterstaat', en de organiserende werkgroep heeft 
ook dit keer weer een aantal interessante activiteiten in petto. Het programma vindt u in de 
bijlage bij het volgende Tijd-Schrift. 

September is ook de maand waarin de jaarlijkse korte excursie gehouden wordt. Dit jaar 
besteden we aandacht aan Schiedam, waar sinds ons vorige bezoek - in 1992 - erg veel 
gebeurd is. Genoeg om er weer eens een excursie aan te wijden en dat doen we dan ook 
op zaterdag 30 september. We beginnen onze tocht omstreeks 9.00 uur, en aan het begin 
van de middag besluiten we ons gezamenlijke programma. Steekwoorden voor deze excur
sie: St.Liduina-basiliek, Gedistilleerd museum, Schiedamse molens. Aan deze excursie zijn 
geen kosten verbonden, maar u moet wel zelf uw reis regelen en de entreekosten betalen. 
Opgave vooraf is wel verplicht: dat kan vanaf heden tot half september bij Arie Ouwendijk, 
tel. (kantoor) 435 3322. U krijgt dan ongeveer een week van tevoren nadere gegevens thuis. 
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