vl

i

*^^ ti
V - ^ - ^

Historische

Vereniging

Vlaardingen

Boekhuis
den Draak

Teken nu in op:

Vlaardingen: een nieuw hart

Veerplein 33-35

door Frans W. Assenberg.
Exclusief fotoboek over het
Vlaardingse centrum 1950-2000.
Gebonden.

Vlaardingen

tel. (010)4358822
fax (010) 4349574

intekenprijs

39,95

- Bloemwerken en arrangementen
- Goed gesorteeride snijbloemen
[jl

- Bloeiende- en bladplanten
- Bruidsboel<etten en corsages
- Rouwwerken
- Verliuur van groendecoratie,
o.a. palmen, ficussen, etc.

in je
Bloemsierkunst Jac. Verkuil
Markgraaflaan 135
3131 VL Vlaardingen

stoutste

Tel: 010-434 37 04
Fax; 010-434 36 98

dromen...
is niets
onmogelijk

Voor kopieën
(ook in KLEUR)
_-_^^^i !,.
nlOcT ie

maandag t/m vrijdag
van 09.00-17.30 uur

naast de molen zijn!
DRUKKERIJ A. O U W E N D I J K & Z N .

offsetdruk • sneldruk copyihop - fotocervice

H E i o > TJ

> •*
ca o O O to 5 5
00
co

-5t c

'f §

VS
o aa

-sgg

stout Grafische Dienstverlening
A. Hoogvlietstraat 6
3134 CC Vlaardingen
tel. 010-2480603
fax 010-4344878
email: info@stout.nu
www.stout.nu

De Historische Vereniging Vlaardingen
heeft tot doel het bevorderen van:
- de belangstelling voor en de kennis van
de stad Vlaardingen en haar bewoners;
- het behoud en het herstel van gebouwen en stedebouwkundige structuren en
landschappen;
- het behoud en het verzamelen van die
gegevens die van belang zijn voor de
geschiedenis van de stad.
De contributie bedraagt ƒ 35,00 per jaar,
voor jongeren t/m 25 jaar ƒ 25, te voldoen
per accept-girokaart. Het postgironummer van de vereniging is 750978. Leden
krijgen jaarlijks het Historisch Jaarboek
en 4 X per jaar het verenigingsblad TijdSchrift.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
W.C. den Breems, voorzitter
C.J. Hart, secretans
A.W.J. Andriessen, penningmeester
J. van Elk
A. Ouwendijk
E. van Rongen
mevr. H.C. Verloop
Adres secretariaat/ledenadministratie:
Prins Bernhardlaan 12
3135 JB Vlaardingen
Telefoon (010) 434 7063
Adres ledenactiviteiten:
Kortedijk16a/b
3134 HB Vlaardingen
Telefoon (010) 435 3322 (kantoor)
(010) 434 2474 (thuis)
Adres losse verkoop publicaties:
Arnold Hoogvlietstraat 69
3134 CD Vlaardingen
Telefoon (010) 434 6864
Redactie Tijd-Schrift:
E. van Rongen, eindredacteur
K. Bloem
C.M. van den Boogert
A. Maarleveld
B. Ruigrok
Redactie-adres:
Paul Henri Spaaknng 22
3137 DJ Vlaardingen
Telefoon (010) 474 9416
Bijdragen aan de inhoud van Tijd-Schrift
zijn van harte welkom. In verband met de
geautomatiseerde verwerking van de teksten ontvangt de redactie deze graag op
3,5" diskette of per e-mail: info@histvervlaardingen.nl t.a.v. de redactie.
ISSIM 1380-2992 ©Historische
Vereniging Vlaardingen
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Internet: www.histvervlaardingen.nl
E-mail: info@histvervlaardingen.nl
Productie: Stout Grafische Dienstveriening

Menigeen volgde er technisch
onderwijs. Hoe lang zal dit
gebouw nog bestaan?

Redactioneel

3

Wederopbouwmonumenten
A.J. van Bommel

4

De Technische School
K. Zita Messchaert

6

De l<aart van Kruil<ius
F. W. Assenberg

17

Weet u het nog?
W.C. den Breems
Ledenactiviteiten najaar 2000

25
28

heto

schoonmaakbedrijf bAT.
J.H. van 't Wout

oude, curiem^^
'iwaarcmc
antjqjuansc^ ,
Boeken
TtUfooniOlO) 4^4 7152
'TtUfoK
(010*4351122
Op<nmgsttti{tn dinsdag fm taitrdag
XHin 12 00 tot I'OO uur

Kon. Wilhelminahaven NZ 1
3134 KE Vlaardingen
Tel.: (010) 435 51 66, fax: (010) 435 04 76

H. van Toor JZN
Distilleerderij BV
IS een van de laatst overgebleven ambachtelijke
distiUcerderijen Onze meest bekende specialitei
ten zijn Schelvispekel Kandeel Kaneellikeur
Advocaat Boerenjongens en Boerenmeisjes
Deze produktcn zijn o a te koop bij

•
•
•
•
•

B

'De Wijnoogst', Loper 22, Vlaardingen
'De Bourgondiër , Billitonlaan 96 Vlaardingen
'Groenoord , Laan van Bol'Es, Schiedam

ECHTE VLAARDINGERS
KOPEN HUN TAPIJT BIJ

HISTORISCH

Hofman
KS/y
*Q^
r s

EEN UITERST BETROUWBAAR EN
VAKKUNDIG ADRES
TAPIJT GORDIJNEN VINYL
ZONWERING BEHANG

WERNER
AANNEMiNqsbEdRijF b v
James Wattweg 26
Postbus 136
3130 AC Vlaardingen
Telefoon 010 4358844
Fax 010 4602603

gnfilDe Witte
^ % M i l 1 GARANTIEMAKELAARS

ETAÖES
I MÉT LIFT

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

NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
GROND EN KABELWERK
RIOLERING EN STRAATWERK

• WON! N

hetwaaigat

• SLAPEN
• KINDER
MEUBELEN
• ACCEttOIREt
• MODE
• KADCt
Waai even binnen

Schiedamseweg 26
3134 BL Vlaardingen
Tel. 010 - 434 38 44

Geschiedenis schrijven?
Een advertentie is zo geplaatst.
010-4749416

Ci]
NVM

Saai...

Wat een saai stuk! Moeten we dat nou wel in Tijd-Schrift zetten? Dat was zo'n beetje de eerste reactie van de redactie op het artikel van Zita Messchaert over de Technische School aan
de Deltaweg. Zoals u kunt zien, hebben we het toch geplaatst en daarvoor zijn een paar
goede redenen. Ten eerste is het bij nadere beschouwing helemaal niet zo'n saai stuk. Ja,
er zit een nogal uitgebreide technische beschrijving van het gebouw in. Die kunt u natuurlijk gerust overslaan, maar wellicht is het, als u ooit in het gebouw les hebt gehad, toch aardig om het eens van zo'n kant te bekijken. Iedereen heeft aan zijn school natuurlijk alleen
maar herinneringen als het gebouw waarin de lessen gevolgd werden. Dat aan de constructie daarvan een bepaalde filosofie ten grondslag heeft gelegen en dat -niet onverdienstelijk- gepoogd is een zekere artisticiteit aan het geheel te geven, dat zal de meeste technische-scholieren wel zijn ontgaan. Dat gemis kunt u nu dus goedmaken. Een andere reden
om het stuk te plaatsen komt vanuit de filosofie van de HVV, om waardevolle gebouwen
voor het nageslacht te behouden. Wij vinden dus als vereniging dat dit een waardevol
gebouw is. Waarom? Lees de inleiding die Bert van Bommel namens de Commissie Stad en
Monument heeft geschreven maar en ga dan door met het artikel van Zita Messchaert. Als
u dan nog niet overtuigd bent, loop of fiets dan eens naar de Deltaweg en bekijk het gebouw
eens rustig, en niet slechts in het voorbijgaan naar de Maasboulevard of naar een bouw- of
tuincentrum. Ik ben in ieder geval overtuigd: een uniek, niet onlelijk gebouw, van de hand
van een voor het grote publiek weliswaar niet erg bekende, maar voor Nederland toch
belangrijke architect. Inderdaad een waar Wederopbouwmonument. Leden van het
Haringstadsbestuur: bestudeer dit Tijd-Schrift nog maar eens goed alvorens over de toekomst van het gebouw te beslissen!
Als compensatie voor het technische Technische School-verhaal als tweede artikel een
stuk van de hand van Frans Assenberg met allerlei boeiende historische wetenswaardigheden aan de hand van de kaart van Kruikius - de kaart waarvan een fraai gerestaureerd exemplaar in de historische hal van het stadhuis hangt te pronken. De rubriek 'Weet u het nog?'
van onze voorzitter en een overzicht van de ledenactiviteiten in het najaar vullen de rest van
dit 77ste nummer. De HVV kan u de komende tijd weer aardig bezighouden!
Eric van Rongen, eindredacteur
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Wederopbouwmonumenten

Bert van Bommel
De geschiedenis herhaalt zich, zij het elke keer op een iets andere manier. In
de jaren 1870 werd in Nederland de roep om behoud van monumenten
steeds sterker. Het was in eerste instantie slechts een kleine groep belangstellenden, die vochten voor het behoud van w a t anderen op z'n vriendelijks
als 'oude gebouwen' betitelden. De beweging voor behoud werd voor een
belangrijk deel uit zorg geboren: overal om zich heen zag men oude gebouwen verminkt of gesloopt worden. Dat is een pijnlijke ervaring, als je je van
de waarde van die gebouwen bewust bent.
De zorg voor monumenten in Nederland werd in 1875, met één artikel van Jhr. mr. Victor
de Stuers, op de politieke agenda geplaatst. Vele malen daarna is een meer specifieke groep
van monumenten onder de aandacht gebracht en onder die zorg komen te vallen.
Ruim een decennium geleden werd, eerst voorzichtig, een geluid hoorbaar waar het de
monumenten van de Wederopbouwperiode betreft. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
is er in Nederland veel Architectuur met een hoofdletter verrezen. Het merendeel van de
bevolking ziet de waarde van die gebouwen echter helaas nog niet in. Terwijl een aanmerkelijk aantal van deze gebouwen aan de slopershamer ten slachtoffer dreigt te vallen of
inmiddels zelfs al met de grond gelijk is gemaakt, ziet slechts een kleine (doch allengs groeiende) groep geïnteresseerden daarmee ook veel waardevols verdwijnen.
Voor bescherming op grond van de Monumentenwet is het voor deze gebouwen vaak
te vroeg. In die wet staat immers dat een monument, wil het voor bescherming in aanmerking komen, ten minste vijftig jaar oud moet zijn. Gemeenten kunnen deze gebouwen wel
beschermen, tenminste wanneer hun monumentenverordening die vijftig jaar-grens niet
kent. Maar het zijn nu juist vaak de gemeenten die niet gehinderd willen worden door deze
'ouwe gebouwen', die alleen maar nieuwe ontwikkelingen in de weg staan. In Vlaardingen
is er gelukkig sinds kort, mede dankzij artikelen in Musis en het Historisch Jaarboek en
adviezen van de monumentencommissie, tenminste gehoor voor het belang van deze
gebouwen. Of dat ook betekent dat zij voor het nageslacht bewaard zullen blijven moeten
we echter nog afwachten.
Voor een aantal gebouwen kwam het inzicht in elk geval te laat. Evidente moderne
monumenten als het Kolpabad en de Pniëlkerk zijn inmiddels verdwenen. Thans speelt er
een discussie rond het behoud van de Technische School aan de Deltaweg. Ook dit is een
evident monument van de Wederopbouw.
Een bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ingewonnen advies is lovend over de
school, al eindigt het in zijn conclusies helaas nogal ambtelijk-voorzichtig. Wie Musis leest
weet, dat de Rijksdienst daar een gewoonte van maakt. Ook het advies dat in Schiedam met
betrekking tot de Opstandingskerk werd gevraagd (weer zo'n evident Wederopbouw-monument) heeft dezelfde opbouw. Wie kritisch doorvraagt bij de Rijksdienst komt er achter dat

deze voorzichtigheid weinig te maken heeft met waarde van het beschreven object; stevige
botsingen met gemeenten, die zich door een advies van deze dienst gehinderd voelden,
hebben geleid tot een van bovenaf opgelegde overdreven voorzichtigheid bij de ambtenaren.
In Vlaardingen is op initiatief van de Historische Vereniging nog een tweede advies aangevraagd, dit keer van een onafhankelijke bouwhistorica, Zita Messchaert. Zij behoort tot de
twee kunsthistorici die zijn afgestudeerd op het werk van de architect van de school. Dirk
Roosenburg. Na ruime ervaring opgedaan te hebben bij het Amsterdamse bureau voor de
Monumentenzorg is zij sinds kort gevestigd als zelfstandig bouwhistorica.
Omdat zij als (vrijwel) geen ander op de hoogte is van het werk van de architect, lag het
voor de hand haar te vragen een zogenaamde waardestelling van de school te maken. Het
resultaat daarvan vindt u hierna. Voor sommigen wellicht een wat technisch verhaal, maar
toch zo belangrijk dat een integrale publicatie gewettigd lijkt. De waardestelling eindigt met
een duidelijke conclusie, die hopelijk ook de bestuurlijke beslissers kan overtuigen.
Vlaardingen is vooral een Wederopbouw-stad. Tal van gebouwen getuigen (nog) van
deze belangrijke periode, waarin de stad transformeerde van een vissersplaats naar de
moderne leefgemeenschap van thans. Moge die geschiedenis in de gebouwde omgeving
afleesbaar blijven. Er is door tal van bekende en minder bekende architecten en stedenbouwkundigen voldoende aan kwalitatief waardevolle gebouwen en omgevingen gerealiseerd, om deze tot in lengte van jaren een bijdrage te laten leveren aan het culturele klimaat
en de leefbaarheid van de stadi

Oproep
In het vorige Tijd-Schrift deden wij een oproep tot het doen
van onderzoek naar de geschiedenis van ROlVII (v/h Zwerver's
Margarinefabriei(). Wij liregen inmiddels een reactie van een
lid, dat daar graag haar tanden eens in wil zetten. Ze zou het
leuk vinden met iemand samen te werken aan de klus, dus vandaar nogmaals deze aankondiging. Wie doet er (ook) mee? Graag een telefoontje
(tijdens kantooruren: 435 3322) en w e sluiten het kort.

De Technische School

K. Zita Messchaert
Inleiding
De Technische School aan de Veersingel (thans Deltaweg) werd in de na-oorlogse
Wederopbouw gebouwd naar een ontwerp van architectenbureau Roosenburg-VerhaveLuyt, daterend uit 1951.
De school is gelegen op een langgerekt driehoekig terrein ingeklemd aan de noordkant
door het stationsemplacement van de spoorlijn (van Hoek van Holland naar Rotterdam), en
aan de zuidkant door de Deltaweg en Galgkade, terwijl de westelijke begrenzing wordt
gevormd door het verlengde van de Wagnerstraat en de oostelijke door de Westhavenkade.
Ten behoeve van de waterbeheersing werd in het kader van de Deltawerken een dijklichaam
aan de noordkant van het terrein, langs de spoorlijn gelegd.
Opdrachtverlening
De opdracht voor de bouw van de Technische School werd aan architect D. Roosenburg
verstrekt door een bevriende relatie, de heer ir. W.A. den Bakker, de toenmalige voorzitter
van het bestuur van de vereniging De Ambachtsschool en directeur van de kunstmestfabriek E.N.C.K. in het nabijgelegen industriegebied.
Een bronzen placquette in de school memoreert de eerste steenlegging door ir. W.A.
van den Bakker op 28 mei 1953. Als gevolg van de watersnoodramp van 1953 liep de bouw
van de school enkele maanden vertraging op. De ingebruikname van de school vond plaats
in september van het jaar 1954.
Beschrijving van de Technische School
Het gebouw is ontworpen op basis van een L-vormige plattegrond en bestaat uit vijf onderdelen. Een hoofdgebouw aan de zuidoostelijke kant van het terrein, dat door middel van een
tussenlid van één bouwlaag is verbonden met de centrale hal in de noordelijke vleugel. De
oostzijde van de centrale hal geeft toegang tot het kantine/gymnastiekgebouw. Ten westen
van de hal bevindt zich de bijna 100 meter lange praktijkvleugel in parterrebouw uitgevoerd,
en wordt beëindigd door een haaks geplaatst werkplaatsengebouw.
Voor de fundering is gebruik gemaakt van het zgn. Fibro-systeem. Dit hield in dat op het
werk 30 meter lange betonpalen werden gestort volgens een pers- en trekprincipe, afgedekt
door een betonvloer. De uitvoering hiervan lag in handen van Oosthoek & Zoon N.V. uit
Alphen aan den Rijn/Zoeterwoude. De constructie van het gehele schoolgebouw bestaat uit
een betonskelet (in gewapend beton) opgevuld met metselwerk en kassette- en kanaalplaten in bimsbeton voor de daken. De bouwkosten bedroegen f. 995.000,—.
De school is aan de zuidkant gelegen aan een driehoekvormig groene buitenruimte.
Oorspronkelijk lag de hoofdtoegang aan de westkant van het hoofdgebouw, bereikbaar via
de groenstrook door middel van een in sierbestrating uitgevoerd pad vanaf de Deltaweg.
Momenteel bevindt de hoofdingang zich aan de oostzijde van de school bereikbaar via een
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betegeld schoolplein. In de tuin staat een m kunstgraniet uitgevoerd beeld uit 1961 (van 215
cm hoogte) van een knielende figuur met opgeheven armen. De beeldhouwer is de Haagse
kunstenaar J.H.Th, van der Nahmer (1917-1989).
In 1986 heeft onder leiding van de Vlaardingse architecten Van Pelt en Louter, een gevelrenovatie plaatsgevonden, waarbij de stalen kozijnen zijn vervangen door houten kozijnen,
een aantal extra toegangen zijn aangebracht en de oorspronkelijke kleurstelling van de
kozijnen in blauw, de draaiende delen in wit en de dakranden in blauw is gewijzigd in resp.
parelgrijs, blauw en wit. Het noodtrappenhuis aan de zuidzijde is met een kozijn afgesloten
(vanouds was dit trappenhuis vrij toegankelijk vanaf de straat).
Hoofdgebouw
Het hoofdgebouw (oostvleugel) is ontworpen op basis van een rechthoekige plattegrond en
bestaat uit drie bouwlagen met een zolderverdieping onder een flauw hellend betonnen
zadeldak met opstaande rand. Voor de constructie is een betonskelet toegepast, bestaande
uit acht kniespanten opgevuld met in halfsteensverband gemetselde muren in hardgrauw
(binnenmuur in boerengrauw). Gebruik is gemaakt van zgn. Hoechststeen, afkomstig uit
Gorinchem. De muren hebben een dikte van 23 cm. Voor het dak zijn kanaal- en cassetteplaten in bimsbeton toegepast, bedekt met 2 cm dikke kurkplaten en afgedekt met een bitumen dakbedekking.
Het gebouw bestaat uit vijf traveeën. De
westzijde van de vleugel is op de begane
grond voorzien van een verhoogde arcade
met een zestal taps toelopende in gewapend beton uitgevoerde pijlers (aflopend in
dikte van 65,5 cm naar 44 cm). De muur- en
grondvlakken zijn in bruin geglazuurde baksteen uitgevoerd in resp. sier- en blokverband gemetseld. Hier bevinden zich de
leraarskamer, de onderdirecteurskamer,
directeurskamer en administratie De verdiepingen hebben een viertal grote horizontaal geplaatste vensters ten behoeve van de
Hoofdgebouw klaslokalen, afgescheiden door smalle gemetselde lisenen tot aan de dakrand.
(oostgevel)

De oostzijde van het gebouw is verbreed en verspringt ten opzichte van het westelijke
bouwdeel. Op de tweede verdieping is onder de kap een ruim balkon uitgespaard ter breedte van vier traveeën. Met aan weerszijden onder de doorlopende dakpartijen magazijnruimten. Het lokaal met aansluitend het balkon was gereserveerd voor schilderles en bood
tevens de mogelijkheid buiten te werken.
Zowel de gevel aan de noordzijde als aan de zuidzijde is grotendeels gesloten. Ten
behoeve van de trappenhuizen zijn verticale vensterpartijen tot aan de dakrand aangebracht.
Op de gevel aan de zuidzijde staat in ijzeren belettering Technische School vermeld.
Het hoofdgebouw wordt (aan de noordkant) door middel van een langwerpig onderkelderd verbindingsgebouw (oorspronkelijk garderobe) van één bouwlaag met vier betonnen
spanten onder een flauw hellend zadeldak verbonden met de centrale hal met sheddak. In

het verbindingsgebouw zijn spreekkamers voor docenten en een conciërgeruimte ondergebracht, die afgescheiden worden door halfhoge wanden met in staal uitgevoerde bovenlichten.
Interieur van het hoofdgebouw
Aan weerszijden van een centraal gelegen gang zijn de lokalen voor de theoretische vorming gegroepeerd. De lokalen op de verdiepingen (westzijde) hebben alle ingebouwde houten kasten voor het opbergen van de leermiddelen. Het natuurkundelokaal op de eerste verdieping (rechterhoek aan de westkant) heeft een oplopende opstelling van banken en ingebouwde schuifdeurkasten over de gehele achterwand.
Aan beide uiteinden van het gebouw bevindt zich een trappenhuis met dubbele kwartslagtrap uitgevoerd met zwart granieten treden, ijzeren leuning en spijlen. Het hoofdtrappenhuis
bevindt zich aan de noordoostzijde en het noodtrappenhuis aan de zuidzijde (Deltaweg) van
het gebouw.
In de hal van het hoofdtrappenhuis memoreert een bronzen plaquette de eerste steenlegging van ir. W.A. den Bakker op 28 mei 1953. Boven de toegangsdeuren (van de oorspronkelijke ingang) is een gebrandschilderd raam (1955) met plaquéglas van glazenier
P.A.H. Hofmann (1885-1965) aangebracht (van ca. 100 cm lang en 80 cm hoog). Afgebeeld
zijn de op de school onderwezen vakken, zoals machinebankwerken en autotechniek in een
abstracte stijl; is het wapen van Vlaardingen te zien; en staat Vlaardingen te lezen. Het raam
is (in de rechter benedenhoek) gesigneerd met het monogram van P.A.H. Hofman.
Centrale hal
Vanaf de hal van het hoofdgebouw via het lage verbindingsgebouw betreedt men de centrale hal.
De centrale hal kan worden beschouwd als het knooppunt van het gebouw, waarin ook
de conciërge een centrale allesoverziende positie is toebedacht. De hal is onderkelderd.
De noordzijde van de hal grenst aan een vide met stookruimte, terwijl de westzijde toegang
geeft tot de praktijkvleugel. Aan de oostkant van de hal bevindt zich de tegenwoordige
hoofdtoegang van de school en de entree tot de kantine.
Boven dit bouwdeel komen een drietal verschillende dakniveau's tezamen; het zadeldak
van het verbindingsgebouw, het sheddak van de hal en de gekoppelde zadeldaken van wasen kleedruimtes boven de stookruimte.
Interieur centrale hal
Vlak voor de toegang van de praktijkvleugel is (aan de rechterzijde) een wandschildering van
ca. 6 meter lang en 2 meter hoog, boven de keldertrap, aangebracht door schilder Cornells
Timmer (1903-), gesigneerd met Kees Timmer in zilverkleurige letters (z.j.). Het werk is zeer
waarschijnlijk in de jaren vijftig aangebracht. De voorstelling laat een gestileerd onderwaterlandschap zien met in helder rood en blauw geschilderde vissen tegen een zwarte achtergrond.
De kelder onder het lage verbindingsgebouw was bestemd tot fietsenkelder. Vanaf het
schoolplein is deze kelder bereikbaar via een hellingbaan. Met een trap kan vanuit deze kelder binnendoor de hal bereikt worden.
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Kantine/gymnastieklokaal
Het bouwdeel met de kantine en het gymnastieklokaal heeft een rechthoekige plattegrond, bestaande uit twee bouwlagen
onder een betonnen zadeldak met opstaande randen. De gevel van het gebouw is
eveneens van baksteen en heeft aan beide
zijden vier grote vensters op elke verdieping.
De kantineruimte (met buffet) heeft een
breedte van 11 meter en een lengte van 20
meter lengte, waarin een drietal betonnen
pilaren centraal in de lengterichting van de
ruimte zijn geplaatst ter ondersteuning van
het bovenliggende gymnastieklokaal met
Kantine/gymnastiek- toestellenhok en entresol met toezichtruimte. Het gymnastieklokaal is bereikbaar via een
lokaal (noordgevel) trap in de centrale hal. Er zijn gescheiden kleed- en wasruimtes die als het ware boven de
vide van de centrale hal zijn geschoven en worden afgedekt door een tweetal zadeldaken
met ijzeren spanten. Tussen het kantine/gymnastieklokaal en de vide bevindt zich een prominente hoge schoorsteen.
Praktijkvleugel met Praktijkvleugel
verbindingsgebouw Via de westzijde van de centrale hal betreedt men de praktijkvleugel.
(zuidkant)
De praktijkvleugel telt één bouwlaag en bestaat uit drie bouwdelen met een sheddak,
afgewisseld door twee uitspringende
ingangspartijen met een plat dak. Deze vleugel is bijna 100 meter lang en heeft aan de
zuidzijde een lange gang, waardoor in de
werkruimtes indirect licht wordt ontvangen.
Aan de noordzijde is directe lichttoetreding
via de sheddaken en de glazen gevel.
In de praktijkvleugel zijn werkplaatsen
ondergebracht voor autotechniek, meubelmakerij, machinale houtbewerking, timmerwinkels, bankwerkerij en plaatwerkerij.
Interieur
De praktijklokalen zijn voorzien van een
hardhouten blokjesvloer in keperverband
gelegd. Aan de zuidzijde van het lokaal is over de gehele achterwand een in ijzerconstructie
uitgevoerde galerij met ijzeren steektrap aangebracht, voorzien van ingebouwde houten
kasten voor de berging van materiaal. Elk praktijklokaal heeft een lange wasbak in rood granieten uitvoering.
In de gang zijn per lokaal twee houten vitrinekasten met kapstokken opgehangen. De
vloer is betegeld met lichtgrijze tegels in een geometrisch patroon.

Werkplaatsengebouw
Aan het westelijke uiteinde van de praktijkvleugel is haaks
een apart gebouw geplaatst.
Dit gebouw is net als de andere gebouwen op basis
van een betonskelet, bestaande uit vier pijlers, opgevuld
met metselwerk. Het gebouw telt twee bouwlagen en
wordt afgedekt door een flauw hellend zadeldak met
wederom omhoog staande dakranden en een schoorsteen. Alleen de westelijke gevel en het verhoogde trappenhuis heeft vensters. Toegang wordt verschaft vanaf de
lange gang van de praktijkvleugel of via de ingang in de
westgevel. In dit gebouw wordt mechanische techniek
onderwezen (vuurwerkerij en fijnbankwerkerij). Op de
begane grond bevindt zich opslagruimte voor materialen
ten behoeve van de praktijklessen.
Korte levensloop en overzicht van het werk van
architect Dirk Roosenburg (1887-1962)
Dirk Roosenburg werd in 1887 als tweede zoon van een arts in Den Haag geboren. Op de Zuidelijke gang van de
lagere school kwam hij in contact met Albert Plesman, een relatie die voor zijn latere leven praktijkvleugel (van
niet onbelangrijk zal blijken te zijn. In 1905 studeerde hij bouwkunde aan de Technische west naar oost)
Hogeschool te Delft. In de jaren 1909-1910 reisde hij af naar Duitsland en Italië. In 1911 studeerde hij af als bouwkundig ingenieur en trad in het huwelijk met Anna Petronella Luyt.
Vervolgens volgde hij een cursus aan de École des Beaux Arts te Parijs. Toen hij in 1912 in
Nederland terugkeerde nam hij een betrekking aan bij het architectenbureau van Jan Stuyt
te Amsterdam. Van 1913-1914 was hij in dienst van de Landsgebouwendienst Tweede
District te Den Haag. Van 1914 tot 1915 werkte hij op het bureau van H.P. Berlage en werd
daardoor een collega van architect Jan Wils. In 1916 vestigde Roosenburg zich als zelfstandig architect en kreeg in datzelfde jaar van Rijkswaterstaat opdracht om aan het MaasWaalkanaal enkele werken uitte voeren. In 1919 associeerde hij zich met irs. L.S.P. Scheffer
en jhr. A.H. Op ten Noort in het Technische Adviesbureau Roosenburg, Op Ten Noort en
Scheffer (T.A.B.R.O.S.) te Utrecht. Dit bleek een weinig gelukkige samenwerking en
Roosenburg ontbond in 1921 het compagnonschap. Eind jaren twintig vervulde
Roosenburg bij Rijkswaterstaat de functie van esthetisch adviseur. Zijn architectenbureau
aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage zette hij tot de oorlogsjaren 1940-1945 alleen voort. In
1946 lieerde hij zich officieel met de architecten P. Verhave en ir. J.G.E. Luyt, die al langer
bij hem in dienst waren. In 1957 trad architect W. de longh toe. Op 11 januari 1962 overleed
ir. Dirk Roosenburg in Den Haag.
Zijn vriendschap met Plesman bezorgde Roosenburg al aan het begin van zijn carrière
belangrijke opdrachten voor de K.L.M. Hij ontwierp hiervoor loodsen, stationsgebouwen
kantoren en een dienstwoning. Dit werd opgemerkt door de directie van Philips, die hem de
opdracht gaf een ingenieursbureau en hoogbouw voor de gloeilampenfabriek (1920) in
Eindhoven te ontwerpen. In zijn functie als esthetisch adviseur bij Rijkswaterstaat was hij
verantwoordelijk voor de ontwerpen van de gemalen Lely (1930) en Leemans (1930) in de
Wieringermeerpolder, alsmede de Stevin- en Lorentzsluizen (1932) in de Afsluitdijk.
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Van overheidswege ontving hij in 1935 de opdracht voor de Rijksverzekeringsbank te
Amsterdam, dat als een absoluut hoogtepunt in zijn oeuvre mag worden beschouwd. Als
eerste werk van Roosenburg-Verhave-Luyt gold het K.L.M, hoofdkantoor (1937 en 1949) in
Den Haag, waar momenteel het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in huist. Naast zijn
industriële- en utilitaire werken heeft hij o.a. woningbouw in Betondorp Amsterdam (19231925), de ambachtsschool te Gorinchem (1933), het Nederlands Paviljoen voor de
Wereldtentoonstelling in Brussel (1935), en een stedenbouwkundig plan voor de wederopbouw van Vlissingen (1960) ontworpen.
Uit vorenstaande blijkt dat zijn naam verbonden kon worden aan grote industriële- en utilitaire werken. Hij gold als een 'duur' architect. Ondanks het indrukwekkende oeuvre dat
Roosenburg heeft nagelaten, valt zijn naam bijzonder weinig in publicaties zowel ten tijde
van de realisering van zijn werken als tot op de dag van vandaag. Van zijn hand zijn slechts
een aantal artikelen in bouwkundige bladen te vinden, waarin hij een toelichting geeft op zijn
werk. Hij zocht de publiciteit niet en bleef in een zekere anonimiteit gehuld. In tegenstelling
tot tijdgenoten als M.H. Dudok en J.J.P. Oud.
Roosenburg leek de publiciteit ook niet nodig te hebben, vanwege zijn vele relaties met
een aantal grote en belangrijke opdrachtgevers. Ook in de Wederopbouw komt hij in aanraking met een aantal relaties uit het verleden, zoals de toenmalige directeur-generaal van
Rijkswaterstaat (1930-1935) dr. ir. J. Ringers, die zijn sporen had verdiend bij de realisering
van de Afsluitdijk en was opgeklommen tot Regeringscommissaris voor de Wederopbouw.
En architect A. Komter die in 1947 tot 1957 supervisor was van het Wederopbouwplan in
Vlaardingen. Ook Komter had de functie van esthetisch adviseur bij Rijkswaterstaat voor de
Zuiderzeepolders vervuld. Roosenburg vanaf eind jaren twintig tot 1962, en Komter vanaf
1950-1974.
Het werk van Roosenburg kan niet binnen één bepaalde architectonische stroming worden
ondergebracht. In zijn vroegere werk tot 1940 zijn vooral invloeden van het Nieuwe Bouwen
Kantine/gymnastiek- en F.L. Wright het sterkst aanwezig. Typerend in deze periode is de toepassing van nieuwe
lokaal en praktijk- bouwmethoden, de kubistische vormgeving en de typische dakoverstekken a la F.L. Wright.
vleugel (noordgevel) Rond 1940 worden deze invloeden geleidelijk omgezet in een eigen vormentaal, waarbij
Roosenburg balanceerde tussen het functionalisme en het traditionalisme. Zijn werk
wordt gekenmerkt door een grondige analyse van de bouwprogramma's, omgezet in
een heldere vormgeving met gebruikmaking van nieuwe bouwmethoden en veel
aandacht voor verzorgde details.
Wederopbouw in Vlaardingen
De Technische School werd gebouwd in
een cruciale wederopbouwperiode van
Vlaardingen.
De laatste tien jaar was een stilstand in
de bouwnijverheid opgetreden, terwijl de
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groei van de bevolking zich in diezelfde tijd voortzette. Men voorzag naast een tekort aan
woningbouw, een toekomstig tekort aan schoolruimte. Deze enorme bouwopgave werd (al
vanaf 1942) centraal geleid door het Regeringscommissariaat voor de Wederopbouw, aangevoerd door dr. ir. J. Ringers.
Voor elke getroffen stad of dorp werd een wederopbouwpan opgesteld, waarbij uitgegaan werd van een traditionalistische stadsreparatie. Een herbouw met minimale ingrepen
in de stadsplattegrond ten behoeve van het verkeer of het stadsbeeld. Door middel van een
Gewestelijke architectencommissie werden uitsluitend vakkundige architecten bij de wederopbouw betrokken, die onder een supervisor werden geplaatst. Architecten die een streeken nationaal eigen traditie voorstonden, dan wel traditionalistisch bouwden, genoten de
voorkeur.
Voor Vlaardingen werd in 1949 een structuurplan door architect W. van Tijen opgesteld,
dat in een woningbouw- en uitbreidingsplan binnen de (nooit gerealiseerde) ringspoorbaan
voorzag en tevens inspeelde op een expansieve uitbreiding van Rotterdam naar het westen.
Daarbij werd rekening gehouden met een gestage groei van de havenactiviteiten van verschillende industrietakken. Dit betekende voor het gebied ten zuiden van de ringspoorlijn de
vestiging van middelgrote- en grote industrie (zoals b.v. petrochemische industrie, scheepsbouw, etc). Het ontwerpplan van de Technische School, gesitueerd in dit gebied, had de
goedkeuring nodig van de supervisor van het Wederopbouwplan van Vlaardingen, architect
A. Komter. Zijn functie kan beschouwd worden als een éénmans-schoonheidscommissie.
Hij onderhield contacten met architecten en stedenbouwkundigen en vervulde daarbij een
coördinerende rol. Komter gaf in 1951 zijn akkoord voor de bouw van de school na afstemming met ir. W. Wissing, een medewerker van Van Tijen, die de technische leiding had van
stedenbouwkundige ontwikkelingen aan de oostkant van Vlaardingen.
De situering van de Technische School ten zuiden van de ringspoorlijn sloot aan bij de
industriële ontwikkeling van het gebied. Immers men zorgde voor de toevoer van geschoolde arbeidskrachten naar de verschillende bedrijfstakken. Maar ook had een aantal industriëlen zitting in het schoolbestuur van de Technische School, zoals van Unilever.
De school was regionaal van eminent belang. Leerlingen uit de wijde omtrek (Hoek van
Holland, Rozenburg, Brielle, etc.) konden hier technisch onderwijs genieten. De schoolleiding stemde zelfs het lesrooster speciaal af op de dienstregeling van de Nederlandse
Spoorwegen en de pontafvaarten. Met een staf van 100 personeelsleden werd onderwijs
gegeven aan zo'n 1000 leerlingen.
Scholenbouw na de Tweede Wereldoorlog
In de naoorlogse periode ontstond de noodzaak van rationalisatie van het bouwproces. Net
als de woningbouw werd de scholenbouw onderworpen aan strenge regels en voorschriften. Dit gold voor de bouwvolumes, de organisatie, de vormgeving en de kosten. De scholenbouw werd na de oorlog nog getoetst aan een uit 1924 daterend bouwbesluit, waardoor
men al zo'n dertig jaar uitging van een zelfde gangbaar schooltype. Vóór de oorlog werd
deze regelgeving als minimumeis gesteld, terwijl deze na de oorlog als maximumeis gold.
De strikte bepalingen waren voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanleiding om
in 1949 bij de Minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen aan te dringen op het
beschikbaar stellen van een aanmerkelijk hoger bouwvolume dan tot op dat moment het
geval was geweest. Dit resulteerde van de kant van de Minister in het voornemen de teu-

gels te laten vieren bij die gevallen waarin het ten enenmale uitgesloten was om in parterrebouw uit te voeren. Pas na afstemming met zijn ambtgenoot van Wederopbouw en
Volkshuisvesting kon aan gemeenten toestemming worden verleend voor verdiepingbouw.
De concrete aanzet tot deze veranderingen in de scholenbouw werd in Engeland gegeven
met de invoering van de 'Education Act' van 1944. Men regelde hierin de hervorming en vernieuwing van onderwijsgebouwen. Voor de schoolgebouwen werd sterk gepleit voor parterrebouw en een behoorlijke dislocatie van leslokalen voor rustige klassearbeid en speciale lokalen waar men rekening moest houden met de geluidsfactor.
Dit initiatief werd vervolgens opgepakt door de The Royal Institute of British Architects
(RIBA) en vormde aanleiding om in 1947 een twee-daagse conferentie over 'School Planning
and Construction' en de tentoonstelling 'New Schools' in 1948 te organiseren. De conferentie werd door zo'n 400 architecten uit binnen- en buitenland bezocht. Het besef dat de
Nederlandse school teveel een onderwijsinstituut was geworden drong door. Tegenover de
eenzijdigheid van aanleren en bijbrengen van nuttige vaardigheden en kennis, wilde men
door vernieuwing 'een harmonische vorming van het kind' nastreven, aldus ir. J. Leupen in
tijdschrift Forum van 1949.
Niet alleen de Engelsen, maar ook de Scandinaviërs gingen zich bezinnen op hun scholenbouw. De grondslag voor de Deense- en Zweedse schoolcomplexen werd diepgaand
geanalyseerd. De hoofdzaak hiervan werd o.a. bepaald door de aard, samenstelling en
groep van het onderwijs, de stedenbouwkundige situatie en gesteldheid van het terrein, alsook de materiële- en functionele eisen.
De Scandinavische architectuur kwam vooral na de Tweede Wereldoorlog in de belangstelling van Nederland te staan. Een invloed die vóór 1940 al in schoolgebouwen van architect N. Lansdorp tot uitdrukking kwam. Twee jaar voordat Auke Komter supervisor van
Vlaardingen werd, deed hij bij zijn aanstelling als voorzitter van het Genootschap
Architectura et Amicitia (1946), verslag van zijn reis naar Zweden. Dit werd het startsein
voor lezingen over de Noordelijke bouwkunst, die zowel door Nederlandse architecten als
door Scandinavische architecten werden gehouden en bijgewoond.
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De plattegrond en vormgeving van de Vlaardingse technische school vertoont overeenkomsten met de opzet van Zweedse schoolcomplexen, zoals bijvoorbeeld die in Bromma
(1940) van de Zweedse architect Paul Hedqvist.
Naoorlogse bouw van technische scholen in Nederland
Bij de bouw van technische scholen drongen nieuwe inzichten door. Een eerste teken van
verandering in het technische onderwijs werd geïllustreerd door de naamswijziging van
ambachtsschool naar technische school, eind jaren dertig van de twintigste eeuw. De scholingstaak werd ruimer opgevat en speelde in op de industriële ontwikkeling, waarin machines een grotere rol zijn gaan spelen. De opleiding sloot aan op de toekomstige tewerkstelling van geschoolde krachten in fabrieken. De intrede van machines als vaste uitrusting van
technische scholen had niet alleen gevolgen voor de plattegrond van de school, maar ook
voor het onderwijsprogramma en zelfs het meubilair. In afwijking van de klassieke opzet,
werd een onderscheid tussen theorie- en praktijkruimten gemaakt. De theorielokalen werden ondergebracht in een afzonderlijk hoofdgebouw, meestal bestaande uit meerdere verdiepingen. De praktijklokalen in laagbouw als echte werkplaatsen met een trillingsvrije fundering en de nodige technische afzuiginstallaties. De vormgeving anticipeerde op een overgang naar de toekomstige werkomgeving in een fabriekshal. Tegelijkertijd met de ontwikkelingen van de schoolgebouwen, werd na de Tweede Wereldoorlog het leerprogramma
voor technisch onderwijs uitgebreid van twee tot drie jaren. Naast onderwijskundig-pedagogische aspecten, werd in 1952 door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie in
Nederland studie verricht naar zgn. utiliteitsmeubelen. Bij de inrichting van de school werd
rekening gehouden met medisch-hygiënische aspecten van het meubilair. Het mobiele
meubilair genoot de voorkeur, om aan persoonlijke behoeftes van de leerlingen tegemoet
te komen. Zo werd bepaald dat tekentafels optimaal verstelbaar moesten zijn; in lokalen met
bovenlichten kon gebruik worden gemaakt van een dubbele werkbank met een tang aan de
beide lange zijden, zodat vloeroppervlakte werd uitgespaard. Voor elke activiteit binnen het
nijverheidsonderwijs werden normen gesteld voor de belangrijkste soorten meubelen.
Plaats van de Technische School in het oeuvre van Roosenburg
Roosenburg heeft (voor zover bekend) in totaal negen scholen gebouwd, waaronder twee
technische scholen. Een Ambachtsschool in Gorinchem (1931-1933) vóór de Tweede
Wereldoorlog, en de Technische School in Vlaardingen na 1945.
De Ambachtsschool in Gorinchem bestaat uit een hoofdgebouw met theorielokalen en
de praktijklokalen in twee rijen naast het hoofdgebouw. Deze plattegrond laat al een eerste
stap zien in de richting van een moderne opzet. De school is echter ingrijpend gewijzigd en
geheel ingebouwd.
De Technische School in Vlaardingen wordt in het Bouwkundig Weekblad van 1958
beschouwd als de eerste naoorlogse school in Nederland, die volgens de moderne opzet is
gebouwd met gescheiden theorie- en praktijkvleugels, die refereren naar een fabriekshal.
In het ontwerp wordt bij de organisatie van de bouwdelen tevens bewust gezorgd voor
een aantal afsluitbare gebouwonderdelen, zoals kantine (gymnastieklokaal) en werkplaatsengebouw, en wordt een plaats ingeruimd voor een centrale positionering van de conciërge in verband met het algehele toezicht. Daarnaast verenigt het schoolgebouw alle nieuwe
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zienswijzen in zich, die aan het technische onderwijs vooral na de Tweede Wereldoorlog
opgang maakten. De school werd als representant van dit nieuwe schooltype regelmatig
bezocht door architecten uit binnen- en buitenland.
Het ontwerp van de school van Roosenburg-Verhave-Luyt laat duidelijk de hand van
Roosenburg zien. Dit komt tot uitdrukking in de bouwstijl, die balanceert tussen het functionalisme en traditionalisme. Maar ook in de grondige analisering van het bouwprogramma,
dat wordt vertaald in de plattegrond, een heldere vormgeving en degelijke uitvoering van
het gebouw. Het architectenbureau heeft zich in zijn ontwerp sterk laten leiden door de vorm
van het terrein en komt zo tot een vernuftig en functioneel gebouw. Eén van de opmerkelijke kwaliteiten van het werk van Roosenburg, zoals hij al eerder demonstreerde bij de situering van de voormalige Sociale Verzekeringsbank in Amsterdam.
Herkenbaar vormgevingsaspect is de typische vormgeving van de zadeldaken met
opstaande dakranden. Ingegeven door het belang dat Roosenburg hechtte aan de bescherming van de muren.
In een periode waarin bouwopdrachten aan strenge regelgeving onderhevig waren, is
de omvang van de school en de bouwkosten van bijna ƒ 1 miljoen opmerkelijk te noemen.
Net als even zovele andere projecten van Roosenburg, prevaleert de kwaliteit boven de
financiële kant. De bouwkosten van deze dure school zouden, volgens een oud-medewerker, op geen enkel moment een positieve advisering van de Rijksgebouwendienst in de weg
hebben gestaan.
Binnen het oeuvre van Roosenburg kan de Vlaardingse Technische School in één adem
Wandschildering van worden genoemd met zijn andere grote werken van na 1940, waarin kwalitatief goede archikunstenaar Kees tectuur door harmonie en representatie uitblinkt.
Timmer, z.j.
Waardering
De Technische School, daterend uit 19511954 van Roosenburg-Verhave-Luyt is van
nationaal belang vanwege architectuur-historische waarde als representatief en gaaf
voorbeeld van het werk van RoosenburgVerhave-Luyt na 1940 in een functionalistisch-traditionalistische stijl. De Technische
School neemt vanwege de architectonische
vormgeving en ontwerpprincipes een
belangrijke plaats m binnen het oeuvre van
Roosenburg. En het is de enige technische
school, die door Roosenburg-Verhave-Luyt
in de Wederopbouwperiode is gebouwd.
De Technische School is van belang
vanwege een typologische waarde als gaaf voorbeeld van een eerste naoorlogse school
ontworpen volgens de moderne opzet. In het ontwerp van de school zijn de functionele
eisen, die na de Tweede Wereldoorlog aan het technisch onderwijs gesteld worden, consequent vertaald in de scheiding van theorie- en praktijklokalen. Een toegevoegde waarde is,
dat in het ontwerp van het schoolgebouw rekening wordt gehouden met nieuwe ontwikkelingen die van onderwijskundig-pedagogische en medisch-hygiènische aard zijn.
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De Technische School heeft een cultuur-historische waarde vanwege de directe relatie
met de industriële ontwikkeling in de regio Vlaardingen.
Voorts is een kunsthistorische waarde gelegen in de aanwezige kunstwerken van glazenier P.A.H. Hofman, schilder Kees Timmer en beeldhouwer Theo van der Nahmer.
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De kaart van Vlaardingen van Kruikius uit
1712. Linksonder zien
we de Oude Haven de
stad binnenkomen. In
feite zou deze haven
ontstaan zijn uit een
restant van de 'Vlaarding', het riviertje vanuit het poldergebied.
Vanaf de brug zien we
het Toepad lopen in de
richting van de het
Spumater. Dit Spuiwater loopt naar het
westen naar het
Buizengat en samen
met de Vlaardinger
Vaart vormden zij het
uitwatenngsstelsel.
Goed te zien zijn ook
de tuinen ten westen
van de stad.

Vlaardingen en de kaart van
Kruikius van 1712
Frans W. Assenberg
In de hal van het oude Stadhuis van Vlaardingen hangt de kaart van het
Hoogheemraadschap van Delfland. Enige tijd geleden werd deze zogenaamde 'Kaart van Kruikius' gerestaureerd. Er zijn weinig exemplaren overgebleven van de tientallen die de Hoogheemraden in de 18e eeuw door de gebroeders Kruikius lieten vervaardigen. Deze grote kaart van het Hoogheemraadschap bestaat uit 25 kleine kaarten. Ook Vlaardingen en omgeving
is op twee kaarten te zien. De kaarten werden gemaakt aan het begin van de
18e eeuw en kwamen gereed in 1712. Het zijn prachtige exemplaren, uniek
in hun soort. De gebroeders Nicolaas en Jacob Kruikius uit Delft kregen in
1701 van het Hoogheemraadschap de opdracht de kaart te maken. Zij togen
aan de slag. Jacob overleed echter in 1706 waarna zijn broer Nicolaas het
grootste deel van de kaart moest tekenen. In dit artikel wil ik een beeld
schetsen van Vlaardingen en omgeving in die periode. Aan de hand van
details van de kaart zal ik u meenemen naar de oude Haringstad in die periode.
Nederland was in die tijd een republiek. In
1702 stierf stadhouder Willem III. Zijn huwelijk met Mary Stuart was kinderloos gebleven. Regenten namen het bestuur van het
land over en het tweede stadhouderloze
tijdperk brak aan. Het was een periode van
achteruitgang en verval. De rol van de
Republiek als leidende mogendheid was ten
einde en de financiële toestand was zo treurig dat de rente van de staatsschuld niet kon
worden betaald! Van een centraal bestuur
was geen sprake meer. Ondanks alle voorzorgen werd het land toch betrokken in de
Oostenrijkse Successieoorlog. Het is ook de
tijd van bijvoorbeeld de Duitse componisten
Georg Friedriech Handel en Johan
Sebastiaan Bach. Hun prachtige muziek zal
in de kerk van Vlaardingen echter wel niet te
horen zijn geweest. Vlaardingen beleefde
niettemin in die tijd een periode van betrekkelijke rust. In 1665 had de pest weer huisgehouden terwijl in 1682 de St. Nicolaas-
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vloed de stad teisterde. Het is de tijd van Gerard Callenburg, de beroemde Vlaardingse luitenant-admiraal en Arnold Hoogvliet de dichter. Zijn werk 'Aartsvader' werd in maar liefst
tien drukken verspreid. Ook van zijn hand was de eindeloze rijmelarij over de oudheid van
Vlaardingen getiteld 'Eerkroon voor de stede Vlaerdinge'.
Hoog bezoek!
In de hardheid van het bestaan van de vissersbevolking aan het begin van de 18e eeuw was
de komst van een bekend persoon een evenement van jewelste' Toen in 1704 aartshertog
Karel III van Oostenrijk op weg naar zijn Spaanse troon, in Vlaardingen aankwam om over
te stappen op een jacht dat in de haven lag, juichte en joelde de plaatselijke bevolking naar
hartelust. Dagenlang spraken de inwoners over deze vorstelijke visite. Eén van de burgemeesters tekende evenwel in een kort verslag op dat de koning er bleek uitzag en een gele
'trony' had. Hij zou ook een 'boggelneus' hebben gehad en bovendien had hij het sluisgeld
niet betaaldI
In 1717 was er weer hoog bezoek. De Engelse koning George I deed toen vanuit
Hannover op de terugweg Vlaardingen aan. Hij logeerde op het statige huis van de
ambachtsheer op het Hof. Deze vorst werd weliswaar door de lokale bevolking uitbundig
toegejuicht, slechts weinigen zullen hebben geweten dat George I zijn vrouw wegens
ontrouw had opgesloten. Zelf hield hij er echter wel twee maitresses op nai
De kaart van Kruikius
Maar we gaan de kaart van Kruikius er eens bijhalen. De kaart geeft een goed beeld van
Vlaardingen in die tijd. De vorm die zij laat zien bleef tot aan ongeveer 1870 in grote lijnen
gelijk. De uitbreiding in het zuiden van de stad was het gevolg van het uitleggen van de
havenhoofden. De noordzijde van de Waal was nog grotendeels onbebouwd. Na 1712 werden hier diverse woningen gebouwd.
De oostzijde van de Haven is nog grotendeels een weidegebied, en dat zal nog lange tijd
zo blijven ondanks de aanwezigheid van de brug en het Toepad, de huidige Schiedamseweg. De Hoftuin van de ambachtsheer heeft wel een uitbreiding ondergaan. Deze Hof was
gelegen tegenover de Delflandse Sluizen. Een deel van het oorspronkelijke ontwerp is nog
aanwezig. Net als de dijk overigens die deel uitmaakte van het spuiwater. Dit watertje liep
onderaan de Hogelaan in het Hof. Over enkele van deze zaken later meer. Opvallend op de
kaart zijn ook de vele tuinen aan de westzijde van de stad. Diverse inwoners van de
Haringstad hadden hier bij de Biersloot een tuin met huisje en al. Dwars door de stad liep
uiteraard de Hoogstraat of de Dubbele Straat. Aan deze straat was Vlaardingen gebouwd.
Als een lint stonden de gebouwen langs de oude Maasdijk. We gaan er eens enkele nader
bekijken.
Maar eerst iets over de alledaagse dingen des levens.
De gezusters Van Aken op de koffie
Vlaardingen werd groot door de visserij en dan met name de haringvisserij. Bijna de gehele lokale economie stond ervan in het teken. In de vroedschap en in het college van schepenen zaten leden uit de bovenlaag van de plaatselijke samenleving. Samen met de
ambachtsheer, in onze periode waren dat onder andere leden van de familie Van Ruitenburg
en Van Leyden, en de baljuw, maakten zij de dienst uit in het vissersplaatsje.

Portret van Luitenant
Admiraal Gerard
Callenburg.

Het huis (links) van
Luitenant Admiraal
Gerard Callenburg op
de hoek van de
Westhavenkade en de
Smalle Havenstraat.
Detail van een prent
van C Pronk uit 1743.
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Frans IV Assenberg is
assurantie-manager bij
een gassenbedrijf in
Schiedam. Hij publiceerde diverse artiketen over de geschiedenis van Vlaardingen en
enkele boeken over dit
onderwerp. Daarnaast
IS hij bestuurslid
(secretaris) van de
Vereniging Vrienden
van het Visserijmuseum in Vlaardingen en tevens rondleider in het museum.

Een vonnis uit die tijd geeft aan hoe de rechtspraak zich liet gelden. Het gaat om de
gezusters Claesje Isaaks, Jannetje Isaaks en Symetje van Van Aken.
In oktober 1720 en eerder had Claesje Isaaks door middel van een valse sleutel en insluiting
kans gezien geld uit diverse huizen te stelen. Zij voerde dat uit samen met haar twee zusters. De diefstal gebeurde met voorbedachten rade. Symetje brak hiervoor zelfs nog een ruit
om voor de buitenwereld inbraak te suggereren! Het gestolen geld werd in een zeekist van
de man van Claesje verborgen gehouden. Na enige dagen hebben de dames het geld verdeeld. Jaren daarvoor hadden zij honderd gulden gestolen uit de kas van een oom. Later
nog eens. Ook had Symetje een blik koffie 'beschaert' waarop zij haar zusters had getrakteerd. Ook Jannetje Isaaks staat terecht. Zij wordt medeverdacht van de diefstal en van het
meegenieten van de gestolen koffie. Symetje had daarnaast ook nog eens kleding gestolen
van de weduwe Ruyghrok. Voor de diefstal bij de oom had zij zich op de zolder van zijn huis
verstopt. Haar oom en tante wisten niet beter of zij was al weg. Toen het echtpaar naar de
kerk gingen, sloeg Symetje haar slag. Allen bekennen de vergrijpen.
De uiteindelijke vonnissen zijn niet misselijk: Claesje en Symetje worden veroordeeld tot

Binnenkort verschijnt geseling en verbanning voor 25 jaren uit Holland en West-Friesland. Symetje wordt daarzijn boek over de reno- naast ook nog eens gebrandmerkt' Jannetje komt er iets genadiger vanaf; zij wordt vanwevatie van het winkel- ge haar zwangerschap naar een tuchthuis gebracht. Na de geboorte van haar kindje en haar
centrum het Liesveld, herstel, dient zij binnen 3 maal 24 uur Holland en West-Friesland te hebben verlaten voor
In diverse bladen is hij eveneens 25 jaren!
een regelmatig schrijIn die tijd sprak de baljuw effectief recht: de delicten werden onder andere gepleegd in
ver van artikelen over oktober 1720, in november datzelfde jaar stonden zij terecht en in december was de uitverschillende histori- spraak, die werd gemotiveerd met de woorden: 'Gecompliceerde diefstallen die in een land
sche onderwerpen, van goede justitie niet getolereerd, maar anderen ten exempel (voorbeeld) swaarlijk moeten
Op Internet staat zijn werden gestraft'(i) Binnen 24 uur dienden zij de stad te verlaten en het land binnen 3 maal
website over de oude 24 uur.
haringstad Vlaardingen: De Oude Lijnbaan
www.dsv.nl/~haringst. Vlaardingen was een open stad zonder muren en poorten. Een markante grens van de
bebouwing vormde destijds de lijnbaan van Abraham van Linden. Van Linden leefde van
1684 tot 1767 en was een belangrijke man in de oude vissersplaats aan de Maas. Hij was
reder, koopman, en burgemeester. Zijn grootste bekendheid dankte hij aan de bouw van het
fraaie 'Huis met de Lindeboom' in 1742 aan de Westhavenkade waarin het tegenwoordige
Visserijmuseum is gevestigd.
Van Linden was dus eigenaar van de Oude Lijnbaan. Op de kaart van Kruikius loopt deze
lijnbaan vanaf de Zomerstraat langs de weidevelden tot aan de Vettenoordsekade. De lijnbaan ontstond in 1611. In 1706 kwam de baan na een veiling in handen van Van Linden. De
eerste winst maakte hij in 1709 nadat hij de boel had opgeknapt. Bij de banen behoorde een
erf met woonhuisje en een tuintje met een loods. Van de boekhouding van het oude bedrijf
is een groot deel bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat Van Linden een nauwgezet iemand
was met veel gevoel voor orde. De eerste baanrekening van 1706 bevat zaken als Oosterse
hennep uit Riga en Moskou. Ook zien we dat Hollandse hennep in de baan wordt verwerkt
alsmede hennepgaren en teer. Uiteraard was de visserij een grote afnemer van zijn touwproducten. Andere uitgaven waren die van arbeidsloon, bier voor de knechten en kosten
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voor schuitvrachten en turf voor het vuur
onder de ketels. De resultaten van de onderneming schommelden wel eens. Zij waren
sterk afhankelijk van de wisselingen in de
visserijconjunctuur.
De Lijnbaan had weinig concurrentie.
Eén van zijn concurrenten, een lijnbaan in
de Gooistraat in Schiedam, kocht Van
Linden in 1727 op waarna hij de baan in
1730 weer verkocht. Hij bedong daarbij dat
er op deze lijnbaan nooit meer touw mocht
worden gedraaid. Slechts als spinbaan
mocht zij worden gebruikt. Kennelijk om het
werken op dit bedrijf onaangenamer te
maken, liet Van Linden ook nog eens de
overkapping ervan slopen en overbrengen
naar de lijnbaan in Vlaardingen. In 1767
overleed Abraham van Linden, waarna zijn
tweede vrouw Agneta het bedrijf overnam.
Vermeldenswaard is nog dat de enige dochter van Abraham, Alida, trouwde met
Hendrik van den Heuvel. De zonen uit dit
huwelijk voegden de naam van hun moeder toe aan die van hun achternaam en noemden
zich vanaf die tijd: Van Linden van den Heuvell (met een extra I)!
Nu resteert op de plaats waar de Oude Lijnbaan stond een verwaarloosde overkapping
die niet alleen als parkeerplaats dienst doet, ook honden weten de plek te waarderen! Het
spinhuis van de Oude Lijnbaan is momenteel een partycentrum.
De Haven, het Spuiwater en het Buizengat
Van buitengewone betekenis voor Vlaardingen was de haven. Het op diepte houden ervan
was letterlijk van levensbelang. Op de kaart van Kruikius is het 'watersysteem' goed te zien.
Het water van de Vlaardinger Vaart komt de stad binnen bij de Delflandse Sluizen tussen de
Kortedijk en de Hoogstraat. Deze drie sluizen, de Rijswijkse sluis, de sluis van Vlaardinger
Ambacht en de Schipluidense sluis werden gebouwd in de 14e eeuw. Zij vervingen de oude
sluizen die bij een storm waren bezweken. De zuidelijke sluis was een schutsluis, de andere
waren spuisluizen. Ten noorden van de eerder genoemde dijk in het Hof, de Hogelaan, liep
het Spuiwater naar het Buizengat. Aldaar was ook een sluis aanwezig. Bij hoogwater verzamelde men zoveel mogelijk water achter alle sluizen. Was de waterstand achter die sluizen
op zijn hoogst, en het water in de haven op zijn laagst, dan opende men alle sluizen zodat
het water met grote kracht de haven doorstroomde. Men hoopte dan dat het door de haven
stromende water het zand en dergelijke van de bodem zou schuren en mee naar de rivier
zou nemen. Dat lukte niet altijd waardoor de haven nog meer verzandde. Schepen, buizen,
moesten in het Buizengat worden opgeborgen als ze niet werden gebruikt zodat er zich tijdens het spuien geen obstakels in de haven bevonden.
Een manier om de verzanding het hoofd te bieden was het verlengen van de haven-

Detail van de kaart van
Kruikius van de
Lijnbaan van Abraham
van Linden.
Rechtsboven is nog de
kerk met toren waar te
nemen. De lijnbaan
liep vanaf de
Zomerstraat tot aan de
Vettenoordse Kade en
is als dubbel rij bomen
getekend.
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hoofden in de richting van de rivier. Dit
bracht nogal wat kosten met zich mee.
Vlaardingen had echter geen geld. Door de
deplorabele toestand van de haven was er
weinig scheepvaart mogelijk in de haven en
dat was een niet te missen bron van inkomsten. Bovendien was ons land in oorlog met
Frankrijk en Spanje (en oorlogen zijn duur!).
Via een loterij in 1707 probeerde de lokale
overheid het geld hiervoor bij elkaar te
scharrelen. Het is echter moeilijk vast te
stellen of de loterij genoeg op heeft
gebracht om de renovatie van de haven te
kunnen betalen. In 1722 werd er wel een
akkoord bereikt tussen de stad en het
Hoogheemraadschap van Delfland. Zij
zagen de noodzaak van een bevaarbare
haven in en spraken af de kosten te delen.
De resultaten van de visserij vanuit
Vlaardingen kregen rond de tijd van de kaart
van Kruikius te maken met een opgaande
lijn. In 1700 telde de plaatselijke vissersvloot
79 haringschepen. In 1725 waren dat er 76 maar in 1750 98, en twee jaar later 136!
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Het Spuiwater dichterbij gezien. Rechtsboven zien we de
korenmolen op de
Kortedijk. Daaronder
het Buizengat waar in
1731 door Jan van der
Burg de eerste
scheepswerf verscheen
onder de naam
'Dammes Erve'. Naast
het Spuiwater is links
de Hof van de
Ambachtsheer getekend.

Een nieuw Weeshuis
In die tijd werden er plannen gesmeed om een ander Weeshuis te betrekken. Het oude
weeshuis op de Markt tussen de Smalle Havenstraat en de Kerksteeg voldeed waarschijnlijk niet meer aan de gestelde eisen. Mogelijk gaf de doorslag dat het overlijden in 1720 van
de Delftse heelmeester Dirk van Sennewaart ten gevolge van zijn nalatenschap aan het
weeshuis van zowel Maassluis als Vlaardingen een dermate grote som geld had nagelaten
dat een verhuizing mogelijk werd. Wat Van Sennewaart tot deze nobele daad bracht is niet
bekend. Hij zou slechts één keer een wees behandeld hebben in Vlaardingen. Ten behoeve
van de verhuisplannen werd in de buurt van de Ridderstraat een claim gelegd op een stuk
grond met alle erop staande zaken. Het was de voormalige buitenplaats van Cornells
Hartingsvelt. Het gebouw van de weesjes zou nu aan de rand van de stad komen liggen en
dat vonden de regenten van het weeshuis een goede plek.
Op de kaart van Kruikius is dit stuk grond te zien op de hoek bij het woord 'de Biersloot'.
De erfenis liet echter wel 17 jaar op zich wachten. Niettemin werd de koop toch doorgezet
en aldus een ander gebouw betrokken. Deze over te nemen buitenplaats was rond 1640 ontstaan toen de Ambachtsheer van Vlaardingen en Vlaardinger Ambacht, Willem van
Ruitenburg, en schoonvader van de heer Hartingsvelt, de terreinen met boomgaard en tuinen aankocht. Om de aankoop te kunnen betalen verkochten de bestuurders van de weeshuis onder ander het oude Weeshuis op de Markt voor 1.850 gulden. Het op het terrein
staande gebouw bij de Ridderstraat werd ingericht om de wezen en het personeel te herbergen. Aan het eind van de 19e eeuw volgde de thans nog aanwezige nieuwbouw.
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Het nieuwe Taanhuis
Vlaardingen bezat op de hoek van de Dayer
en de Westhavenkade een Taanhuis. In dit
Taanhuis werden netten en zeilen getaand
zodat ze beter bestand waren tegen de
invloeden van de zee. Rond 1713 werd een
nieuw Taanhuis gesticht, althans dat was de
bedoeling!
Het Nieuwe Taanhuis moest komen in de
Havenstraat. Een bewoner van deze straat
was daar echter niet blij mee en probeerden
de vestiging ervan tegen te houden. Hij, de
chirurgijn Huibrecht van Manneken, was niet alleen bang voor de stank van het tanen, maar
ook dat schilderijen zouden worden aangetast door de walmen van deze taanderij. In een
schuur naast de grutterij De Drie Posthoorns van de weduwe Margaretha van de Ende in de
Havenstraat zou deze onderneming worden ondergebracht. Het waren de schilderijen van
deze weduwe die bescherming verdienden. De protestactie haalde echter niets uit. Het
Nieuwe Taanhuis, zoals het de geschiedenis zou ingaan, kwam in er januari 1714 toch en
deed lange tijd dienst.

De Biersloot buigt
linksonder af naar de
Waal Vanaf de Waal
loopt de Ridderstraat
en daarboven de plek
waar het Weeshuis
zich vestigde.

Tot slot
Het ging goed met Vlaardingen na 17121 De visserij bloeit op en de stad wordteen belangrijk centrum voor de haringvisserij. De kaart
van het Hoogheemraadschap wordt een
gewild representatiegeschenk van de dijkgraven en de hoogheemraden. De prijs van
een wandkaart was 12 gulden. Er was ook
een overzichtskaart. Verkoop van de losse
kaart zonder de overzichtskaart en andersom was niet toegestaan.
Het werkstuk van Kruikius is een juweel van
een kaart. U moet haar beslist eens gaan
bewonderen in de hal van het Stadhuis!
Vanwege de precisie waarmee zij is uitgevoerd is het een onuitputtelijke bron van
gegevens. Menig historische publicatie is
voorzien van een detail of een kaart uit deze serie. In grote lijnen zien we de stad Vlaardingen
liggen. Maar ook de weilanden en de boerderijen zijn te herkennen. Ook oude waterlopen
zoals het voormalige sluizenstelsel bij Hutjeshoek wordt nog genoemd. Kortom, een monument van een document!

Opname van de
Gedempte Biesloot
rond 1930 Op de achtergrond IS een deel
van het Weeshuis te
zien.
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Weet u het nog?
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Wout den Breems
Leuke reacties weer op de foto van de boerderij en de koe met de vijf poten.
Natuurlijk was de vraag naar de boerderij niet zo moeilijk, maar 'Weet u het
nog' kan ook herinneringen oproepen en die kwamen van de dames A.F. de
Vries, A.M. van Zelm- v.d. Ende, Ada Doeve-Post, Henny Groeneveld en de
heren Jan Anderson, Pieter Borsboom, M. Bot en Jan Hoogendam. Allen
wisten te vertellen dat het de boerderij de 'Meewoning' was. De informatie
die ik ontving kwam niet geheel met elkaar overeen, maar heb getracht de
reacties voor u samen te vatten. Verder natuurlijk iets over de koe met zijn
vijfde poot en nog een reactie op één van de foto's van de prinses
Julianaschool.
De boerderij de 'Meewoning' werd
bewoond door Jan Hoogendam, bijgenaamd 'Jan de Kril<' (hij liep met een krul<).
Een andere reactie was, dat in het middelste
huis Nol Broek woonde. Ook wordt
Adrianus Hoogendam genoemd, die
gehuwd was met Trijntje Bezemer. De
Meewoning stond nog net op Vlaardings
grondgebied aan de rechterzijde van de
Broekweg, net door de huidige bocht om
het voormalig feestterrein en weekmarkt.
Op de hierbij afgedrukte plattegrond van
1890, waar buiten de stippellijn het grondgebied van Vlaardinger Ambacht ligt, ziet
men vanaf de Vaartweg, ook wel
Broekkade, een overpad naar de boerderij
lopen. Volgens mevrouw Groeneveld was
de naam van dit pad de 'Meeweg'. Zij heeft
deze benaming van een schilderijtje uit
1936. Al eerder, rond 1930, is de boerderij
en nog wat andere huisjes afgebroken. Andere huisjes die ook op die lokatie stonden zijn al
eerder afgebroken, omdat deze ernstig verzakten vanwege de bouw op een voormalige
mestput. Op een latere plattegrond van 1902 staan er al meer huisjes ingetekend. In het fotoboek 'Oud Vlaardingen vanuit de lucht' is op een foto uit 1923 de boerderij goed te zien en
wat verder in het boek, op een prent van 1933, staan er de nieuwe woningen.
De Koe: Mevrouw Van Zelm meldde dat de koe eigendom was van Smit aan de
Maassluissedijk. Jan Anderson vertelde dat de koe met zijn vijf poten nog verder verminkt
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was, want aan de vijfde poot zaten ook nog eens twee voeten. Een bezienswaardigheid dus
en dat werd gretig uitgebuit. Hein Mastenbroek en Leen Smit, die de koe hadden gekocht
bij slager Broek en Verheul, liepen onder de artiestennaam 'De Dampertjes' kermissen en
ander soort vermaak af en men mocht dan tegen betaling deze fout van de natuur bewonderen. Ook Pieter Borsboom kan zich nog herinneren
dat de koe te bekijken was op het land van Moerman,
ter plekke waar nu de Bethelkerk staat. Mar de Baan
wist te vertellen dat de vijfde poot was ingepakt in een
jute zak voordat hij te bezichtigen was. Allerlei reacties
die wellicht weer nieuwe herinneringen oproepen.
Tot slot moet ik de mevrouw bedanken die mij de
foto's gaf op de dia avond in november in de Pijpelaar.
Tot mijn schande ben ik haar naam kwijtgeraakt.
Misschien weet die mevrouw het nog?
Ter illustratie plaatste ik in TS 75 een prentje van
vijf jonge knapen. Mevrouw Van Driel-Bongers wist de
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namen: van links naar rechts Siep Gerkema, Elbert Olyrhook, Wijnand van Weijen, Henk
Rietveld en Aad van der Kooy.
Tot slot een reactie op de uitreiking van één van de restauratiepenningen aan de bewoners van het pand aan het Verploegh Chasséplein (zie vorig Tijdschrift). Gera Klink-Both
werkt al 18 jaar bij Schoevers opleidingen, dat het pand vele jaren voor opleidingen gebruikte. Zij schreef dat het pand omstreeks1904 is gebouwd door haar opa, 'Aannemersbedrijf
Both', later Bas en Piet Both. Het pand is gebouwd voor dr. Formijne en in het witte bijgebouwdje stond de koets voor de dokter en het paard. Daarna bouwde opa Both ook de Nuts
Kleuterschool aan de Binnensingel.
Zo, van alles wat in deze 'Weet u het nog?'. Heeft u zelf ergens een brandende vraag over,
ze zijn altijd welkom.
De volgende opdracht is een foto van een melkhandelaar. Als u weet wie en waar en misschien wel andere verhalen over het melkwezen, want ten tijde van de foto-opname was de
melkstraathandel nog niet gesaneerd, dit graag weer, liefst schriftelijk, melden aan:
W.C. den Breems, Arnold Hoogvlietstraat 69, 3134 CB Vlaardingen.

Ledenactiviteiten

Voor het nieuwe seizoen hebben w e weer een aantal activiteiten op het programma staan.
We hopen, dat u dit Tijd-Schrift ruim voor de Open IVIonumentendag (9 september) ontvangt, en wellicht ook al de lezing van Matthijs Struijs in en over het oude 350-jarige stadhuis (op 4 september) hebt bezocht (het september-programma hebben we immers al in het
afgelopen nummer van dit blad vermeld). We zullen hier ook niet uitvoerig stilstaan bij de
thema-artikelen die in het thema 'Nederland Waterstaat' over Vlaardingen zijn beschreven in
de speciale uitgave van de Open Monumentendag-werkgroep, die is verschenen als middenkatern in het SchiedamA/laardingse Cultuurblad 'Musis' en in Vlaardingen is verspreid
bij de leden van de Historische Vereniging en Helinium. Voor ieder ander is de uitgave ook
op de dag zelf verkrijgbaar zijn bij de centrale punten van die dag: het Stadsarchief en het
'jarige' Stadhuis. En voor niet-Vlaardingse HVV-leden: reserveer een exemplaar via uw kennissen in Vlaardingen en pik het later eens op, wellicht tegelijk met uw jaarboek!
Voor een exact programma (waaraan bij het schrijven van dit stukje, begin juli, nog hard
wordt gewerkt) verwijzen wij u naar de Vlaardingse huis-aan-huis-bladen, maar ook op de
website van onze vereniging (www.histvervlaardingen.nl) zal ongetwijfeld een overzicht verschijnen, en op de zondag ervoor (3 september) zal er in het programma 'Oud-Vlaardingen'
op Omroep Vlaardingen tussen 12 en 1 uur ook aandacht aan worden besteed (met herhalingen op dinsdag- en donderdagochtend tussen 11 en 12 uur).
Vers van de pers melden we bovendien, dat de Werkgroep OMD Vlaardingen ook aan
het proberen is, een uitgebreid historisch overzicht over het jarige stadhuis (eveneens van
Matthijs Struijs) uit te (laten) geven in de vorm als van het 'Torenboekje' dat in 1996 voor de
Open Monumentendag werd vervaardigd en voor een klein prijsje (maximaal een tientje)
voor de liefhebbers verkrijgbaar was.
Op zaterdag 30 september is er verder nog een excursie naar onze buurstad Schiedam
gepland. We deden dat al eerder (in 1992, maar beloofden stellig nog eens terug te komen
om de resultaten van de verschillende verbouwingen en restauraties met eigen ogen te aanschouwen. Inmiddels is ook een heel aardig programma rond de heilige St. Liduina ontstaan
en we hebben dus stof voldoende voor onze jaarlijkse halve-dagexcursie. We verzamelen
om half tien in Schiedam (met openbaar of eigen vervoer - u hebt de keus) bij het VVV-kantoor aan de Buitenhavenweg (tegenover de Koemarkt). Bus 125/126, resp. (bus 52 met overstap op) bus 52, of bus 54 vanaf Station Schiedam-Centrum brengen u er naartoe, of parkeert u uw fiets of auto aan de Buitenhavenweg, iets verder dan het VVV-kantoor. Omstreeks
twee uur (dus neem een boterhammetje mee) denken we het programma af te sluiten en
vervolgens kunt u natuurlijk ook zelf nog wat ondernemen in het Schiedamse.
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, behalve dan die voor uw vervoer en
mogelijke entree-gelden. Echter - om een sluitend programma te maken, moeten we wel
weten wie er mee gaat. Daarom dient u zich vóór 16 september aan te melden als deelne-
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mer bij Arie Ouwendijk, tijdens kantooruren bereikbaar op tel. 435 3322. We zien u dan op
de hierboven aangegeven verzamelplek (u krijgt dus geen bevestiging meer - alleen bericht
wanneer deze excursie onverhoopt niet doorgaat).
Op dinsdag 24 oktober is de volgende lezing gepland. We zijn die avond te gast in de grote
zaal van Drieën-Huysen aan de Holysingel (bus 52 stopt voor de deur). Om acht uur (zaal
open om kwart voor acht) begint daar een lezing van de ons bekende spreker/fotograaf Frits
van Ooststroom. Hij vergastte ons in de afgelopen jaren al eens met zijn professionele (2schermen-)presentaties over de Boerderij-schilderingen van Verheull in onze omgeving,
over de Kaart van de Drie Schieën en over de voormalige boerderijen in onze Holy-wijk. Dit
jaar maakte hij een nieuw programma, getiteld Vorstelijk Tuinieren, waarin de paleistuinen
van Honselersdijk een grote plaats innemen. Juist daarom hebben we ook de tuinliefhebbers van de Kon. Ned. Maatschappij Plant- en Tuinbouw in Viaardingen op de hoogte
gebracht om dit historische tuinfeest samen met ons te vieren, en ook voor Drieën-Huysen
'zeggen we het met bloemen'. De lezing is zeer rijk geïllustreerd met dia's (geprojecteerd op
twee schermen) die niet alleen een blik in het verleden bieden, maar ook enige tuinen laten
zien die in Nederland nog resten uit de Gouden Eeuw, of reconstructies daarvan zijn. Ook
de paleizen zelf komen aan bod. De lezing is dan ook interessant voor zowel historisch geïnteresseerden, als voor tuinenliefhebbers.
Een andere topper ter afsluiting van dit jaar hebben we gepland op dinsdag 21 november,
waarvoor we weer te gast zijn in de grote zaal van De Valkenhof in de Westwijk (parkeren
voor de winkels aan de Dirk Hl-laan, en buslijn 56 stopt voor de deur).
Onze voorzitter. Wout den Breems, haalde een berg oude plaatjes van zolder en is
momenteel bezig om ze in een aardige volgorde te plaatsen. We zullen ze op het diascherm
brengen onder de titel Kris-kras door Oud-Vlaardingen en er is -behalve de toelichting van
Wout- natuurlijk ook gelegenheid om uw eigen herinneringen daarbij op te halen.
Tot zover weer de agenda van de komende activiteiten. Voor het volgende jaar zijn we weer
op zoek naar een aantal aardige onderwerpen voor de avonden, die we steeds op de eerste
dinsdag na de 20e van elke maand (23 januari 2001, 27 febr., 27 maart, 24 april, 22 mei en o.v.b.- 26 juni, met de grote excursie op zaterdag 30 juni) hopen te houden. Hebt u daarvoor
suggesties, dan stellen wij die zeer op prijs, want -ook al bestaat onze activiteitencommissie
uit 6 personen- ons kringetje raakt ook wel eens uitgedacht. Meldt daarom uw suggesties
(graag tijdens kantooruren) even bij mij, op telefoonnummer 435 3322, of in het weekend op
434 2474.
Tot ziens bij onze activiteiten in het nieuwe seizoenI
Arie Ouwendijk,
coördinator Activiteitencommissie
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