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Boekhuis / 
den Draak ( 
Veerplein 33-35 

Vlaardingen 

tel. (010)4358822 

fax (010) 4349574 

| \ SPECIALE AANBIEDING: 

1 j Om een bevaeren schip te maecken 
1 J Geschiedenis van de Vlaardingse scheepswerven 

/ door Matthijs A. Struijs. 

Een prachtig naslagwerk, waarin de geschiedenis van alle Vlaardingse 
scheepswerven is vastgelegd, van de 16e tot en met de 20e eeuw! Het 
boek is voorzien van tal van foto's, kaarten en prenten. 

Van ƒ 89,95 voor Z l M M i ^ 

:C-

- Bloemwerken en arrangementen 

- Goed gesorteerde snijbloemen 

Lj) - Bloeiende- en bladplanten 

- Bruidsboeketten en corsages 

- Bouwwerken 

- Verhuur van groendecoratie, 

o.a. palmen, ficussen, etc. 

Bloemslerkunst Jac. Verkuil 
Markgraaflaan 135 
3131 VL Vlaardingen 

Tel 010-434 37 04 
Fax. 010-434 36 98 

Voor itopieën 
(ook in KLEUR) 

i n O G l | G maandag t/m vri|dag 

' naast "'"" '"""'" 
de molen zijn! 

DRUKKERIJ/COPYSNOP 

A. OUWENDIJK 
naast de molen 
Kortedi|k 16a-b 
3134 HB Vlaardingen 

_Ar-

in je 

stoutste 

^ 

1 
* | 

dromen... 

is niets 

onmogelijk 

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 gebou
wen 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 |aar ƒ 25, te voldoen 
per accept-girokaart. Het postgironum-
mer van de vereniging is 750978. Leden 
krijgen jaarlijks het Histonsch Jaarboek 
en 4 X per jaar het verenigingsblad Tijd-
Schrift. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 
W.C. den Breems, voorzitter 
C.J. Hart, secretaris 
A.W.J. Andriessen, penningmeester 
J. van Elk 
A. Ouwendijk 
E. van Rongen 
mevr. H.C. VeHoop 

Adres secretariaaVledenadmmistratie: 
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 tek
sten ontvangt de redactie deze graag op 
3,5" diskette of per e-mail: info@histver-
vlaardingen.nl t.a.v. de redactie. 

ISSN 1380-2992 ©Historische 
Vereniging Vlaardingen 
Niets van deze uitgave mag worden ver
menigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, fotokopie, micro
film of op welke wi|ze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 

Internet: www.histvervlaardingen.nl 
E-mail: info@histvervlaardingen.nl 

Productie. Stout Grafische Dienstverlening 

Vlaggetjesdag in de jaren zestig. 

Op de l<ade van de Koningin 

Wiltielminahaven verlustigen de 

belangstellenden zich niet alleen 

aan de netjes in het gelid liggen

de loggers, maar ook aan het 

Hospitaal-Kerkschip 'De Hoop', 

dat ook voor de nieuwe teelt 

gereed is. (Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen) 

Redactioneel 

De geschiedenis van de Hoogstraat (vervolg) 

L Bracco Gartner 

Vlaggetjesdag 

P. Borsboom 

Op zoek naar... 

HVV 35 jaar 
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Antiquanaat en boekhandel 

In- en verkoop 

van oude, cuneuz.e, 

verzamelw aardt ge 

en antiquarische 

boeken 

Hoogstraat 53 - 3131 BL Vlaotdingeiv 
Telefoon(010)434 71 52 
Telefax (010) 435 11 22 

Openingstijden dinsdag tlm latetdag 

van 12 00 tot 17 00 uur 

ECHTE VLAARDINGERS 
KOPEN HUN TAPIJT BIJ: 

Hofman 
Istoffering 

Kuiperstraat 39b ifUl^ 
3131 CHVIaardingen ' i y 
Tel/fax 010-4351073 1-̂ 11:; 

EEN UITERST BETROUWBAAR EN 
VAKKUNDIG ADRES 

TAPIJT GORDIJNEN VINYL 
ZONWERING BEHANG 

heto 
schoonmaakbedrijf b.v. 
J.H. van 't Wout 

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

• NIEUWBOUW 

• RENOVATIE 

• ONDERHOUD 

• GROND- EN KABELWERK 

• RIOLERING ENSTRAATWERK 

E-3 WERNER 
m ^ AANNEMiNqsbEclRijF bv 

James Wattweg 26 
Postbus 136 
3130 ACVIaardingen 
Telefoon 010 4358844 
Fax 010-4602603 

HISTOniSCH 
CiE.iiZ.lKlM 

het waaigat 

woon ideeénwarenhuis 

ETA«E$ 
I MÉT LIFT 

• WONEN 
• SLAPEN 
• KINDER 

MEUBELEN 
• A«<EUOIRE$ 
• M0DE 

• KADO'S 

Waai even binnen. 

n a s i De Witte 
A V A M J I GARANTIEMAKELAARS 

Schiedamseweg26 
3134BLVlaardmgen 
Tel. 010 - 434 38 44 NVM 

Geschiedenis schrijven? 

Een advertentie is zo geplaatst. 

010-4749416 

http://CiE.iiZ.lKlM


Afwachten 

In de vorige aflevering van Tijd-Schrift publiceerden we het eerste deel van een artikel van 
Loe Bracco Gartner over de Hoogstraat. Daarop hebben we diverse reacties gekregen waar
uit bleek dat een aantal gedachten en uitspraken over met name de vroege historie van de 
Hoogstraat, niet volgens de meest recente inzichten zijn. Nu is het niet de taak van de redac
tie om van elk aangeboden artikel tot in details de historische feiten te controleren. 
Uiteraard, als we zien dat er grote onzin in een artikel staat, zullen we het niet publiceren. 
Maar als het er op het eerste gezicht redelijk uitziet, is er wat ons betreft geen bezwaar. 
Wellicht dat we in de toekomst in voorkomende gevallen een beroep doen op historici van 
buiten de redactie om twijfelgevallen te beoordelen. Niettemin blijft het zo dat uiteindelijk 
alleen de auteur volledig verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn artikel. Mocht een arti
kel bij de lezers reacties oproepen, dan zijn we in de meeste gevallen graag bereid om deze 
in een volgende aflevering van Tijd-Schrift op te nemen. Met de publicatie van het tweede 
deel van 'De Hoogstraat' is het stuk van Bracco Gartner volledig verschenen. We wachten 
dus af... 

Het tweede artikel van dit Tijd-Schrift is van de hand van Piet Borsboom en gaat over 
een onderwerp dat u tot nu toe niet van hem gewend bent: de visserij. Het zijn persoonlij
ke herinneringen aan een reeds lang uit Vlaardingen verdwenen fenomeen: Vlaggetjesdag. 
De afgelopen jaren zijn er geen artikelen over de visserij in Tijd-Schrift verschenen. We heb
ben daar bewust niet om gevraagd, om de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum niet 
voor de voeten te lopen. Nu zij haar publicaties beperkt tot een jaarboek, met een type arti
kelen zoals ook in het Historisch Jaarboek van de HVV verschijnt, dus doorgaans wat meer 
historisch uitgediept, is er ruimte voor -en volgens ons ook behoeft aan- een mogelijkheid 
om wat 'luchtiger' artikelen over de Vlaardingse visserij elders te publiceren. En Tijd-Schrift 
is daarvoor bij uitstek geschikt. Bij het zoeken naar illustraties voor bij het artikel van 
Borsboom, heb ik de bakken met foto's over de visserij in het Stadsarchief doorgekeken. 
Wat een prachtig materiaal zit daar in! Daar moeten toch heel wat verhalen mee te vertellen 
zijn. Om dan nog maar niet te spreken van het materiaal dat elders, bijvoorbeeld in het 
Visserijmuseum, aanwezig is. We wachten dus af... 

Eric van Rongen 
eindredacteur 



De geschiedenis van 

de Hoogstraat (vervolg) 

Loe Bracco Gartner 

We beginnen het vervolg van dit verhaal met een stukje 'couleur locale'. 

De meeste oude archiefstukken zijn moeilijk te ontcijferen, zo ook die van Delfland, van één 
IS dat wel gelukt Het is geen belangrijk feit, maar (vanwege de stijl en het woordgebruik) 
toch wel interessant 

5 Mei 1729 
"Verschonen Reverenteli/k Burgemeesteren en Regeerders der 
stede Vlaardingen dat zij, van intentie zijnde te betimmeren seeker 
ledig erff op de Hoogstraat in de kromte van den Maasdijk binnen 
voorsze stede, hetzelve met wel zal kunnen geschieden zonder te 
amoreren een grooten Lindeboom op den dijk staande, waardoor 
denzelven dijk zal moeten worden enigsints opgegraven, gelijk ook 
de voorsze betimmering met konnen gedaan worden sender den 
dijk te voeven, hetweicke met mogen geschieden sender consent van haare Wel Edele 
So keeren de Sufseten sig tot haar Wel Ede seer ootmoedig 
verzoeken dat haar Wel Ede de Sufseten en derzelver Regt 
verkri/genden gelieven te consenteren den Lindeboom te voeven 
en ten dien eynde den Dijk enigsints op te graven alsmeede omme 
bij het betimmeren van het voorsze erff den dijk te voeven en de fonda
menten van het nieuw te bouwen buys of buy sen in den dijk te leggen" 

Tot aan de doorbraken van 1941 en 1960 had de Hoogstraat maar twee zijstraten, de Brede 
Havenstraat en de Afrol Verder alleen stegen 

De Brede Havenstraat is al ter sprake geweest Wat de Afrol betreft er is jaren terug een 
discussie geweest over "waar-die-naam-vandaan-komt" Is het de normale naam voor een 
dergelijke straat of is het een eigennaam? In het archief van Delfland ligt het verzoek van het 
Gemeentebestuur van Vlaardingen, gedateerd 2 augustus 1600, tot aanleg van een afrol aan 
de Hoogstraat Dus met van 'de' maar van 'een' afrol Dit duidt erop dat het toen de gebrui
kelijke naam was voor een dergelijke straat 

Van Dale kent het woord met De lexicografie daar deelde mee dat alleen woorden zijn 
opgenomen die in gebruik waren bij het uitkomen van de eerste uitgave (1864) Wel heeft 
men nog oude woordenboeken geraadpleegd, maar ook daar kwam afrol met voor Toch 
heet op de kaart van Jacob Cruquius de afrit naar de Zuidbuurtseweg ook Afrol 

Er waren vroeger tien stegen, plus een paar voor prive-gebruik, alsmede drie trapste-
gen en het Pad Vanaf de Markt aan de oostkant eerst de Vrouwensteeg, die nog bestaat 
Daarna de Blokmakersteeg, verdwenen bij de doorbraak van 1960 Deze heeft meerdere 
namen gehad eerst de Joris den Dorstenstege, later Poststeeg, genoemd naar het huis de 
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'Posthoorn' dat op de hoek aan de Westhavenplaats stond. De blokmakerij op de andere 
hoek heeft het tenslotte gewonnen, dat was ook in 1879. 

Tussen deze stegen was een privé-steeg waaraan het slachthuis lag van slager Van 
Kralingen. Als daar varkens werden aangevoerd was het vaak feest, er ontsnapte er wel 
eens een. Ik zie Van Kralingen nog achter die beesten aan hollen, ze zijn behoorlijk snel, oren 
en krulstaart dienden als handvat. Eén bracht het zelfs tot de Markt, toen nog veelvuldig 
'Kerkhof' genoemd. 

De Kraansteeg is nog aanwezig. De Watersteeg legde bij de doorbraak van 1941 het 
loodje, het hoekhuis, nr. 128, staat er nog. Dan volgen de Smidsteeg, de Timmersteeg en 
de Scheepmakersteeg. Ze doen alle drie nog dienst. 

Aan de westkant is nog één steeg in gebruik, die nu Peperstraat heet. De Lombardsteeg 
is gelijk met het Pad ter ziele gegaan in 1960. De Eerste Trapsteeg is gewelddadiger aan haar 
eind gekomen. Bij het bombardement op 11 oktober 1940 werden de panden nummers 166 
en 168 getroffen, daartussen lag ze en is niet meer teruggekomen. De belendende panden 
kregen er ieder de helft bij, maar slager Van der Valk was wel zijn uitbouw kwijt. Toen ver
dween ook café 'De Grot' onderaan, hoek Kuiperstraat. Waarschijnlijk de beruchtste kroeg 
van Vlaardingen. 

De Tweede Trapsteeg is er nog wel, naast de Korte Hoogstraat, maar die ligt meer in de 
weg dan dat ze dienst doet. De Derde Trapsteeg, tussen nummers 106 en 108, is veel smal
ler. Ze leidt een verborgen bestaan, afgesloten met een deur. Het naambordje hangt er treu
rig bij. Ze werd opgeheven bij de afbraak van de Achterstraat, die verdween om plaats te 
maken voor de Cornells Speelmanstraat, inmiddels ook al verdwenen. Aan het pad er ach
ter, het 'Achteromme' staan geen huizen, er was dus geen praktisch geen doorloop meer. 

(ï 1 
Leprozen-of' _ 
sazeys ( s az i ens ) 
liuis je'r 

Heren gangsteegh 
Het ini'TjBŜ  verkochte huis. 
Lepro7en-of saz'̂ ys (saziens] 
hui SIP •' 

CorneJis Jacnbs 
in 16 50 

Swaeylanrf 

Robbrecht •/. m 1460 

Bresvaart 
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De Tweede Hoogsteeg, 

waarvan de ingang te 

vinden is tussen 

Hoogstraat 40 en 42 

De poort staat hier 

open, waardoor de 

klopper met is te zien, 

maar wel een bordje 

'Huis te huur' Zou dat 

nog gelukt zijn ? Het 

geheel staat in wat 

schrille tegenstelling 

tot de luxe tijdmelders 

in de etalage van de 

'Horlogerie' (Foto 

Stadsarchief 

Vlaardingen) 

Vanaf de sluizen een 

blik op de met bepaald 

riant ogende bebou

wing van de Eerste 

Hoogsteeg Het toe

gangspad lang de 

Vaart is duidelijk te 

zien De duidelijkheid 

IS wat minder voor de 

Joannes de 

Dooperkerk op de ach

tergrond De contou

ren zijn kennelijk met 

potlood wat opge

haald. (Foto-

Stadsarchief 

Vlaardingenj 
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Voorbij de Afrol lag de Tweede Hoogsteeg tussen de nrs 40 en 42. Ze had een wat 
vreemd model met hoeken en gaten, ook afgesloten met een deur, ditmaal met een klop
per. Naast de toren van de voormalige R.K. kerk lag de Kwakelsteeg, genoemd naar de boer
derij die er achter lag; ze werd vroeger ook Kerksteeg genoemd. Op bijgaand kaartje noemt 
Winsemius haar de "s Heren Gangsteeg'. Hij geeft ook nog het 'Leprozen-huisje' aan, al 
weet hij blijkbaar niet waar dat precies gestaan heeft. Lepra kwam toen dus nog regelmatig 
voor. De Havenstraat heet hier 'der stede ommewech'. 

Tenslotte de Eerste Hoogsteeg. Deze is niet genoemd, omdat het feitelijk geen zijsteeg 
van de Hoogstraat was: ze liep evenwijdig en was alleen bereikbaar via een pad langs de 
Vaart. Op de kaart van Gaillard komt ze in de Kwakelsteeg uit, maar volgens de foto loopt ze 
dood. Ik kan me ook geen zijsteeg van de Kwakelsteeg herinneren. Het is bijna niet voor te 
stellen dat op de ruimte tussen de kerktoren en de sluizen, waar nu een paar parkeerplaat
sen zijn, vroeger een steeg was plus elf woonhuizen, waarbij nog een winkel. 

Naast woonhuizen en winkels waren er nog meer activiteiten, bijv. op kerkelijk gebied. 
In de eerste plaats de R.K. Joannes de Dooper kerk, een der eerste bouwwerken van de 
bekende P.J. Kuypers. Ze werd ingewijd in 1869, maar moest in 1956 wegens bouwvallig
heid gesloten worden. In 1965 werd ze gesloopt, maar de toren bleef staan en maakt nog 
steeds deel uit van de 'Skyline' van Vlaardingen. 

Om nog even op kerkelijk gebied te blijven: op nr. 97 was van 15 september 1909 tot 
13 januari 1915 de kerk van de 'Heiligen der laatste dagen' gevestigd. 

Verder heeft ook de Rederijkerskamer d'Akerboom op nummer 11 haar onderkomen gehad. 
Ze hield op 10 juli 1616 een 'Landjuweel', waaraan 15 rederijkerskamers deelnamen. Van de 
meeste hangt het blazoen nog in het stadhuis. De voorstellingen zullen wel in de open lucht 
gehouden zijn. 

Ook het ambacht was vertegenwoordigd bijv. met drie smederijen, compleet met tra-
valje, een houten bouwsel waarin de paarden stonden tijdens het beslaan, en een z.g. wiel-
steen, een grote ronde steen in de grond met een gat in het midden, gebruikt voor het leg
gen van een ijzeren band om een wagenwiel. Verder stond er nog een grote slijpsteen, 
draaiend in een bak water. De penetrante geur van schroeiend eelt hoorde bij een smede
rij. Op nummer 83 was de smederij van De Willigen en op nummer 102 die van Vink. De 
derde, die van Küchler, had de travalje binnenshuis. Er was feitelijk nog een vierde. In het 
pand nummer 208, waar F.G. van Schie zijn ijzerwinkel had, is er ook een geweest. 

Op nummer 123 had W. van Toor een koffiebranderij met winkel annex slijterij die, 
i.v.m. de Drankwet, afgescheiden was. Toen werd jenever ook nog per maatje verkocht. 

Er waren een paar zadelmakers op de nummers 64 en 185. Op nummer 204 was de 
klompenmakerij van Van Aken. Op nummer 200 zat de tabaksfabriek en koffiebranderij A. 
van der Windt, tot 1930. De winkel werd toen overgebracht naar de overkant, hoek 
Vrouwensteeg, het vroegere woonhuis van de familie Van der Windt. Het fraaie uithangbord 
van 'De Zeeman' hangt daar nog aan de gevel. Ook het interieur is authentiek. 

En, niet te vergeten, de 'Benzo' rijwielfabriek op nummer 169, nummer 171 kwam er 
later bij. 

En dan was er natuurlijk de horeca. Naast een zevental kroegen en kroegjes natuurlijk het 
'Hotel Café Restaurant De Hollandsche Tuin' op de hoek van de Brede Havenstraat. Je was 
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HFT BFROEP VAN HOEFSMID is zeldzaam geworden, maar toch l>ehoeft men althans 
iTviaardinaen niet lang te i-oeken wanneer men zijn rossmant wil laten beslaan, want 
mtddin op'de" H^g i t r aa kan^'men hoefsm.d De Willigen dageh,ksm z.,n „travalje" 

bezig zien. / / _ Z r - . ^ ^ ' i » ^ 

"Het beroep van hoef-

smid IS zeldzaam 

geworden, maar toch 

behoeft men althans te 

Vlaardingen met lang 

te zoeken wanneer 

men zijn rossmant wil 

laten beslaan, want 

midden op de 

Hoogstraat kan men 

hoefsmid De Willigen 

dagelijks in zijn 'tra val 

je'bezig zien "aldus 

een krant van 16 april 

1935 (Foto 

Stadsarchief 

Vlaardingen! 

Hotel Cafe "De 

Hollandsche Turn" op 

de hoek van 

Hoogstraat en de 

Brede Havenstraat 

Tegenwoordig is hier 

de firma Bristol geves 

tigd Het was tevens 

een stalhouderij en uit

spanning, men kon er 

paarden en rijtuigen 

huren en Oranjeboom 

Bieren drinken De 

Brede Havenstraat was 

met toegankelijk voor 

auto's langer dan 7 

meter en parkeren 

mocht al helemaal 

met (Foto 

Stadsarchief 

Vlaardingen} 
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als Westlander niet op de schaats in Vlaardingen geweest als je daar geen erwtensoep gege
ten had. De eerstkomende m een seizoen kreeg een kistje sigaren. 

Volgens een oude zeeman, die mij dat heeft verteld toen ik nog klein was, zou er op de 
hoek van de Blokmakersteeg, nummer 173, vroeger een zeemanslogement gestaan hebben, 
de 'Citadel'. Dat moet lang geleden zijn, want op een rode steen in de achtergevel werd 1811 
als bouwjaar vermeld. Het was ook helemaal niet voor dat doel geschikt. Het werd in tweeen 
bewoond. De bovenbewoner had zijn ingang in de steeg. Blokmakersteeg nummer 2. In 
mijn bezit is een koopakte van het pand gedateerd 21 juni 1828, een interessant stuk. De 
oppervlakte werd aangeduid in vierkante ellen. Het kadaster bestond nog met, de ligging 
werd bepaald met de namen van de eigenaren van de belendende panden. De Hoogstraat 
had toen nog geen huisnummers. Het huis lag in wijk D, met als nummer D 33/307. De 
bovenbewoners mochten er blijven wonen zolang de langstlevende leefde, voor de prijs van 
50 gulden per jaar, mits voldaan vóór 1 mei. De rekening van de notaris stond ook op de 
keurig geschreven akte, alsook de berekening van de inschrijving van de hypotheek. Deze 
bedroeg ƒ 11,88 en een halve cent. De koopprijs was ƒ 1.100,00. 

Curieus was nog de gevelsteen van de 'Barmhartige Samaritaan' boven het poortje naast de 
kruidenierswinkel van A. Hoogendijk op nummer 216, met als tekst: 

"DITS VANDEN SAMARITAEN DIE OLY 
EN WIJN INDE WONDE HEEFT GEDAE". 

Een overblijfsel van de Chirurgijnswinkel van Paulus Varenburgh, die daar omstreeks 1700 
gevestigd was. De steen is in particulier bezit. 
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Op nummer 218, op de hoek van de Peperstraat, bakte en verkocht Daatje de Koe haar 
befaamde 'Echte Vlaardingsche Ijzerkoekjes'. De zaak had ze hier al overgedaan aan haar 
opvolgster Mevr. Van Deventer. Volgens familieleden is het recept van de 'echte' nooit ver
der doorgegeven, dus zouden er nu geen echte gebakken kunnen worden. Wel weet ik nog 
dat destijds bij een oud vrouwtje ergens in de Kuiperstraat nog lang ijzerkoekjes op bestel
ling leverbaar waren. 

De Hoogstraat heeft meerdere functies vervuld. Allereerst als waterkering, woon- en win
kelstraat, maar ook als 'Babyblaak' en, niet te vergeten, als slagveld tussen dronkelui en poli
tie. Er is een tijd geweest dat het vrijwel iedere zaterdagavond raak was met flinke vecht
partijen. Bij één van die gelegenheden kwam er zelfs een politiesabel bij ons door de etala-
geruit. Het ging er dus behoorlijk hard aan toe. Het hoogtepunt was eind november na de 
afrekening van de haringteelt. Dan was de 'Zilvervloot' binnen en een, misschien wel te 
groot, deel werd omgezet in alcoholische versnaperingen, met alle gevolgen van dien. De 
vechtpartijen ontstonden meestal wanneer de politie een man wilde oppakken wegens 
openbare dronkenschap. Dan schoten zijn kameraden te hulp en was de boot aan. 
Openbare dronkenschap kwam destijds vaak voor, ook overdag. Dat betekende opgebracht 
worden naar het politiebureau, ofwel de 'wacht'. Dat was gevestigd onder het stadhuis, 
ingang onder het bordes. Dan was er tenminste wat te doen in ons gezapige stadje. 

Op Hoogstraat 218 
was, op de hoek van 
de Peperstraat (-steeg) 
de winkel van P.A van 
Deventer, voorheen A. 
de Koe, gevestigd. 
Achter deze fraaie eta
lages werden de 
'echte' Vlaardingse 
IJzerkoekjes verkocht. 
(Foto- Stadsarchief 
Vlaardingenj 



11 

De herbestrating heeft in de tweede helft van de 19e eeuw voor heel wat problemen 
gezorgd. Waarmee moest dat gebeuren? De Gemeenteraad heeft er jaren over gedaan. In 
de raadsvergadering van 20 september 1869 werd besloten waalklinkers te gebruiken, toch 
is dat niet doorgegaan. Op 20 mei 1872 was er een lange woordenwisseling, moesten het 
nu 'keien' worden of 'moppen'. Eerst in 1884 werd beslist 'keien', aanbesteed voor ƒ 300,00. 
Het heeft dus al metalzo'n 15 jaar geduurd. Ik herinner me nog hoe het vroeger was: in het 
midden keien en langs de rand een strook klinkers. 

De melk voor 'Hollandia' werd per trekschuit aangevoerd over de Vaart, aan de 
Delftsche Veer, waar nu het politiebureau staat. Vandaar ging het met vrachtauto's naar de 
Oosthavenkade. Stel je voor: melkbussen op een vrachtwagen met massieve rubberbanden 
over de 'kinderhoofdjes'. Als ze vol waren ging het nog, maar er moesten natuurlijk weer 
lege terug. Het enige gunstige was, dat je geen wekker nodig had. 

Doordat destijds voor het oost-west verkeer de route Brede Havenstraat-Hoogstraat-
Afrol vrijwel de enige mogelijkheid was, stond er bovenaan de Brede Havenstraat een ver
keersagent, de enige die Vlaardingen toen rijk was. Verkeerslichten moesten nog worden 
uitgevonden. Later kwam er ook een op de Westhavenplaats tegenover de brug. 
Vlaardingen begon steeds meer op een echte stad te lijken. 

Tot aan de recente doorbraken was de Hoogstraat vrijwel de enige echte winkelstraat 
hier. Sinds de komst van de grote filiaalbedrijven heeft Vlaardingen zelfs een belangrijk 
koopcentrum in het Waterweggebied. Door de trek die toen ontstond, kwam er behoefte 
aan het nieuwe winkeltype, de 'Boetiek'. Daar was de Hoogstraat zeer geschikt voor, ze kwa
men er dan ook, met als gevolg dat meerdere woonhuizen werden omgetoverd tot winkel. 
De Hoogstraat was toen voor korte tijd een gezellig straatje met veel kleine winkels, net als 
vroeger, ondanks het feit dat de doorbraken er geen goed aan gedaan hebben. Toen werd 
het Liesveld gerenoveerd, er kwamen weer winkels bij, met als gevolg dat er nu feitelijk te 
veel zijn. De Hoogstraat werd daar de dupe van. Ze raakte in de versukkeling en werd, met 
een groot aantal leegstaande panden, het slachtoffer van de 'overbewinkeling'. Jammer! Er 
worden pogingen in het werk gesteld daar wat verbetering in aan te brengen, het is te hopen 
dat dat lukt. Als oud bewoner en winkelier gaat het me wel aan het hart. 



Vlaggetjesdag 

Pieter Borsboom 

Elk jaar, in het voorjaar, werden de schepen weer klaargemaakt voor de vis
vangst. Dat bracht in Vlaardingen veel levendigheid teweeg, die een finale 
kreeg met Vlaggetjesdag. De maandag daarop voeren de vissersschepen uit 
ter haringvisserij. Dat was eeuwenlang volkscultuur en leverde een wonder
mooi schouwspel op dat nergens in ons land zó plaatsvond. Het gebruik is 
wel door andere vissersplaatsen overgenomen, maar het was van 
Vlaardingse oorsprong! Al 120 jaar geleden schreef een van mijn voorouders 
over de 'Buisjesdag' van 1814: "Ja alleen zij die dit wonderlijk schouwspel 
heb beleefd weten hoe mooi het was!" Daarom heb ik zelf mijn indrukken uit 
de periode dat ik deze gebeurtenis jarenlang mocht meebeleven, op papier 
gezet. 
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BuiSjesdag 1960. Op 
24 mei varen de VL 78 

'Vlaardingen', VL 79 
'Maas', VL 56 'Eben 

Haezer' en VL 85 
'Berlina'langs de 

Maasboulevard uit ter 
haringvangst, uitge

zwaaid door de 
Vlaardingse bevolking. 

(Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen) 

Graaitijd 

Zodra de lente zich aankondigde, heerste er onrust onder de vissers. Zij kwamen als het 
ware uit hun winterslaap, want spoedig brak de graaitijd aan! Daarmee werd de periode 
bedoeld die nodig was om de vissersschepen na de gedwongen winterrust weer gereed te 
maken en op te tuigen om ter visserij te kunnen uitvaren. Er kon weer verdiend worden, er 
kwam weer brood op de plank. Met een stille hoop dat alles wel en goed zou gaan, goede 
vangsten en mooie besommingen. Was de besomming groot, dan waren de verdiensten 
voor de vissers ook groot, maar werd er weinig besomd, dan daalden ook hun inkomsten, 
dan was het een geploeter voor weinig geld! 

Er ging veel vooraf eer alles gereed was voor de visserij. Reders ontboden hun schip
pers op het kantoor met de opdracht bemanningen voor de loggers op te trommelen. 
Meestal waren dat dezelfde stuurlieden en matrozen die in eerdere jaren ook al bij de 
betreffende schippers hadden gevaren. Bij de waterschout werd de monsterrol getekend, 
zodat daarmee een wettelijke verbintenis tot stand kwam. Bemanningsleden kwamen met 
altijd uit Vlaardingen, er werden ook visserlui van elders aangetrokken. Markers, Urkers, 
Spakenburgers, Scheveningers en zelfs mannen uit Den Helder voeren al^tnatrozen op de 
Vlaardingse loggers. ^^ 

f' f 
'f ' 

^ïunj ^% I 
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Toen de haringvloot in de negentiende eeuw zo'n 100 tot 130 schepen groot was, kwa-
nnen ook de zogeheten Bovenlanders de vloot bemannen. De Bovenlanders kwamen uit 
Duitsland, van 'boven de Rijn'. Als men nu in Vlaardingen een Duitse naam tegenkomt, dan 
zou het wel eens een nazaat kunnen zijn van een Bovenlander, die een liefje in Vlaardingen 
tot vrouw had genomen. Namen als Hofmann, Vogler, Alderliesten en Warnecke herinneren 
aan de komst van de Bovenlanders, zelfs de naam Bovenlander komt in Vlaardingen voor! 

Voordat de loggers werden opgetuigd, gingen zij eerst naar de scheepswerf om geheel 
te worden nagekeken. De schepen konden de werf verlaten na goedkeuring dat zij zee-
waardig waren bevonden. Er heerste grote drukte langs de havenkades. De repen, jonen, 
breels en Schotse blazen werden uit de schuren gehaald. Zo ook de netten die in de win
tertijd nagezien en zo nodig gerepareerd waren. Alles werd weer aan boord gebracht onder 
leiding van de schuurbazen met hun walpersoneel. Er was alom getimmer te horen en schil
ders gaven de loggers weer hun vrolijke tinten terug na de winterslaap. Ja, dat leverde een 
levendig schouwspelopdat het hart van menige Vlaardinger als het ware op hol deedslaan! 

Met de dag werden de loggers mooier, want een logger die afgesneden in de haven lag 
was een kaal ding waar niks mee te begin
nen was. Zo kwam telkens met de lente 
weer een nieuwe arbeidsvreugde over 
Vlaardingen, op naar de toekomstige 
Vlaggetjesdag. 

Zodra de loggers waren opgetuigd, 
werden de persoonlijke bezittingen door de 
vissers aan boord gebracht. Er werd een 
handwagen gehuurd om de spullen waar zij 
zelf voor moesten zorgen, te vervoeren. Die 
werden in de kooi of onder de bank 
geplaatst: het weinige privé wat zij aan 
boord hadden en dat vaak ook nog gedeeld 
moest worden. Een strozak met een geruite 
tijk eromheen, een kussen, een zeedeken, 
oliegoed, laarzen, een zuidwester, boetnaal-
den, splitspennen, dissels en niet te verge
ten kaakmesjes, dat behoorde zoal tot de 
persoonlijke uitrusting van een visserman. 
Daarbij kwam het bekende groengeverfde 
stoppelkistje, waarin kleine persoonlijke 
bezittingen werden bewaard, zoals koffie, 
thee, pruimtabak van J.G., een stuk kaas, 
een metworst, schoon ondergoed en sok
ken en een kruikje sterke drank. 

Vlaggetjesdag 

Voordat Vlaggetjesdag aanbrak, het evene
ment dat nergens in ons land zijn weerga 

Met een wantwagen 
werden de netten tus
sen de schepen en de 
'schuren' ven/oerd. 
Een opname uit 1933. 
(Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen) 
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Aan de Koningin 
Wilhelminahaven is 

met druk bezig de vis
sersschepen gereed te 
maken voor de nieuwe 
teelt. Een beeld van de 

'graaitijd' in de jaren 
zestig. (Foto: 
Stadsarchief 
Vlaardingenj 

had, heerste er onrust en spanning. Niet alleen bij de vissers, maar ook bij de rest van de 
burgerij. Als het dan eindelijk zover was, lagen de loggers opgeschilderd en gepavoiseerd 
aan de kaden, bevoorraad met groenten, zeekaak, water, zout en kolen, geheel gereed om 
uit te varen. Waar vond men dat elders in ons land? Van heinde en ver kwam men dit 
schouwspel bewonderen, en je kon dan ook doorgaans over de hoofden lopen! 

Reeds vroeg in de morgen kwam de drukte op gang. ledere logger werd afzonderlijk 
bekeken en was toch steeds weer wat anders dan de andere. De ene had witte krebben en 
de ander zwarte, de jonen waren bevestigd aan het tuig, de Schotse blazen lagen op de 
voorplecht en alles rook naar teer en verf. De vissers stonden bij hun loggers en voerden 
gesprekken over de komende teelt en de kansen voor verdiensten. Dan kwamen ook altijd 
de schippers ter sprake die, zoals dat werd gezegd, "gelukkig voeren", waarmee men 
bedoelde dat zij altijd goede vangsten hadden. 

Het was een dag van schoonheid en lijnenspel der loggers, die dan ook met kundige 
vissersogen werden bekeken. Want het waren niet de loggers van de reders maar van hen, 
van de vissers' Maar ook de gehele Vlaardingse burgerij beschouwde het als 'hun' vissers-
vlooti Zo vertoonden de Vlaardingse havenkaden een kleurig schouwspel, mede door de 
vele klederdrachten van elders, zoals Scheveningen, Marken, Urk en Spakenburg. 

Over de invoering van de naam Vlaggetjesdag waren de oudere vissers over het algemeen 
niet te spreken. De oorspronkelijke naam was Buisjesdag, genoemd naar het oude scheeps-
type: de haringbuis. De Vlaardingse haringvloot is in de loop der eeuwen steeds met de tijd 
veranderd wat het scheepstype betreft. Na de haringbuizen kwamen de hoekerschepen, ver-
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volgens de zeilloggers, de stoomloggers en 
de motorloggers. Waarschijnlijk is met de 
komst van de loggers de Vlaggetjesdag 
ingevoerd. Dat was dan de zaterdag voor 
het uitvaren van de loggers. Vele oude zee
lieden noemden echter nog tot na de 
Tweede Wereldoorlog de maandag van uit
varen Buisjesdag. 

In de voor-oorlogse jaren was er wel 
Vlaggetjesdag, maar de traditie was, mede 
door de crisis, aan slijtage onderhevig. Er 
werd wel gevlagd, maar niet veel meer. Na 
de Tweede Wereldoorlog leefde alles weer 
op en werd men er zich weer van bewust 
dat Vlaggetjesdag deel uitmaakte van de 
Vlaardingse folklore. Er werd dan ook weer 
feestelijk gevierd met muziek van tamboer
en pijpercorps De Pijpers en men bekeek de 
loggers met kundig oog. Er was een feest
comité opgericht en er werd jaarlijks een bedrijfswimpel uitgereikt aan de rederij voor de 
best verzorgde haring van het voorgaande seizoen. Die werd trots door de burgemeester 
overhandigd en onder luid applaus omhoog gehesen! 

Na het hijsen van de bedrijfswimpel werd er vlootschouw gehouden. Overvol waren de 
loggers dan bezet met vaarlustige Vlaardingers, jong en oud, die een rondvaart gingen 
maken over de Nieuwe Maas. Dat was een feestelijk gebeuren dat zeer gewaardeerd werd. 

Mei 1960 graaitiid 
voor de Noordster. Met 
ellebogenstoom. (Foto: 
Stadsarchief 
Vlaardingenj 

In de hoogtijdagen van 
Vlaardmgen als 
Haringstad lagen op 
Vlaggetjesdag de sche
pen in de haven als 
haringen in een ton. 
(Foto. Stadsarchief 
Vlaardmgen) 
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Ook na de Tweede Wereldoorlog werden de Vlaardingse loggers nog vaak bemand met 
visserlui uit andere plaatsen, dat was al van jaren her zo geweest. Het was niet alleen de 
zaterdag van Vlaggetjesdag dat er drukte heerste langs de havenkades, ook de zondag erna 
was er nog veel bekijks. Ook van mensen van buiten de stad, die nog even alle loggers bij
een wilden zien in de haven, voordat zij naar zee vertrokken. Dan volgde de maandag van 
het vertrek, ook weer een feestelijk gebeuren. 

Naar zee 

Op Vlaggetjesdag 1960 
was het in de Koningin 
Wilhelminahaven een 

drukte van belang, 
zowel op de kade als 

op de vissersschepen. 
(Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen) 

Er heerste altijd onrust op deze dag, want de vissers voeren uit en de vrouwen en kinderen 
bleven achter. Anderzijds kon de drang bij de vissers om ter visserij te gaan nu vervuld wor
den. Met spanning nam men afscheid, want met zo'n reis over de wilde baren wist men toch 
nooit of het schip met zijn bemanning zou terugkeren. Overal hoorde je dan ook "Behouden 
Vaart", of "Op Hoop van Zegen". Dan gingen de trossen los en voeren de loggers de haven 
uit, sierlijk achter elkaar, met de Vlaardingse vlag en daaronder de Zoutvlag met de 'V' er in. 
Het getoeter van de scheepshoorn, de bekende drie lange stoten met daarop een korte, was 
de laatste groet voor de achterblijvers. 

Veel uitzwaaiende vrouwen spoedden zich nog even met hun kroost naar het 
Oosterhoofd om daar nog een laatste glimp te kunnen opvangen van hun geliefden, totdat 



die om de bocht bij de Sunlightzeepfabriek uit het zicht verdwenen. Gezamenlijk togen de 
vrouwen dan huiswaarts, elkaar troostend met de hoop dat spoedig de loggers weer voor 
de wal zouden liggen. 

Thuisgekomen nam het dagelijkse leven weer zijn gewone gang. Na enige tijd kwam de 
torenkijker de vissersvrouwen toeroepen: "In zee!" Dat was een vast gebeuren als de log
gers de Waterweg waren uitgevaren. Dan brak een tijd van stil maar spannend afwachten 
aan op de komst van de Nieuwe Haring. Veelal duurde dat 10 tot 14 dagen en tegen die tijd 
keek men geregeld naar de toren van de Grote Kerk of de Jagersvlag al werd gehesen, een 
speciale vlag, blauw met een wit veld waarin een logger was afgebeeld, die de eerste 
Hollandse Nieuwe aankondigde. Ook op het Handelsgebouw werd deze vlag gehesen. Als 
het dan eindelijk zover was, werd er gegist om welke logger het ging. De reder en de fami
lie van de vissers werden door de torenkijker gewaarschuwd. "Half twaalf buiten!" beteken
de dat de schuit ongeveer op dat tijdstip de haven zou binnenlopen. De vissersvrouwen en 
de niet-schoolgaande jeugd spoedden zich dan naar de haven om hun geliefden te begroe
ten. Het was echter niet de gepast dat een verloofde haar liefje aan de havenkade begroet
te; zij moest thuis afwachten totdat hij aan de deur klopte. Dat behoorde bij de Vlaardingse 
opvattingen, vroom en zedig. 

Als haringjager werd het snelste schip van de vloot aangewezen. Op zee nam dit dan 
van diverse loggers de eerste vangsten over en keerde vervolgens met spoed huiswaarts, 
want de eerste Hollandse Nieuwe bracht altijd een goede prijs op! In de tijd van de hoekers 
hadden de reders altijd voor zichzelf een schip dat de eerste haring aanvoerde, maar later 
met de snellere schepen werd dat veelal in combinatie gedaan. Het was altijd een onderlin
ge strijd, en het vakmanschap van het zeilen speelde hierbij vaak een grote rol. Het was dan 
ook eervol als men de jagerij had gewonnen. Daar werd met trots over gesproken. 

Haring in het land 

Als de logger dan eindelijk de haven binnenliep, was er niet alleen belangstelling van de 
reder en de familieleden van de bemanning, ook handelaren waren beroepshalve aanwezig. 
Zodra de logger aan de kade lag, werden de schipper en zijn bemanning begroet met altijd 
weer dezelfde woorden: "Alles wel? Hoeveel kantjes?". Eeuwenlang zullen reder en hande
laren na het antwoord op die vraag direct hebben staan rekenen! 

Aangelegd, stapten schipper en bemanningsleden aan wal om hun dierbaren te begroe
ten om gelijk daarna een onderhoud met de reder te hebben over de vangst en kwaliteit van 
de haring. Omstanders vroegen of zij nog loggers hadden gepraald en wilden elk nieuwtje 
horen. Het waren meestal wel goede berichten, hoewel het ook wel eens anders voorkwam. 
Goede berichten werden overgebracht met de woorden: "Alles wel!". De visserlui hadden 
hun "thuiszeilertje" aan en vertrokken met hun vrouwen huiswaarts. Vóór de dertiger jaren 
moesten zij eerst het schip nog lossen, maar daarin was verandering gekomen. Een bin
nengelopen logger werd sinds de jaren dertig door havenarbeiders gelost. De vissers kon
den zo een paar uur langer thuis doorbrengen. Veelal duurde het verlof drie dagen, daarna 
voer men weer uit. 

De vracht werd snel verhandeld, want de roep van de Hollandse Nieuwe klonk door het 
land! Aan het begin van het seizoen was er vrijwel altijd een levendige handel en een hoge 
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prijs voor de (eerste) haring. Als de teelt eenmaal op gang gekomen was, was het een 
komen en gaan van de loggers. De haring werd dan met lasten tegelijk aangevoerd. De 
nevenbedrijven, zoals kuiperijen en pakplaatsen, hadden volop werk. Vlaardingen bloeide 
weer op, er werd weer brood verdiend voor de gezinnen. Deze trend duurde dan een paar 
maanden tot in het late najaar. 

In de zomermaanden bleven de loggers twee tot zes weken op zee, afhankelijk van de 
vangst. Was er sprake van een langer verblijf op zee, dan zetten de schippers koers naar de 
Baai van Lerwick. Daar gingen de Hollandse loggers voor anker om vers water, kolen en 
voedsel in te slaan. Uiteraard werden dan nieuwtjes uitgewisseld en men bracht een bezoek 
aan de stad Lerwick. Er werd ook wel gebruik gemaakt van de haven van Shiels, maar 
Lerwick had een grotere voorkeur. 

Hier kwam ook het hospitaalkerkschip 'De Hoop'. De vissers brachten dan op zondag 
met de dienstdoende dominee een kerkbezoek in Lerwick. Dat deed ook de Vlaardingse 
dominee De Stoppelaar, die altijd de laatste rustplaats bezocht van Nederlandse vissers die 
daar zijn begraven. 

Als de herfst naderde ging men steeds zuidelijker vissen. Omdat de haring een trekvis 
is, moest men er achteraan. In het Kanaal werd nog in het late najaar gevist en de thuisha
ven was dan Dieppe in Frankrijk. Daar was er voor de vissers een plaats waar men geeste
lijke en sociale verzorging kon krijgen, de gevangen haring werd er gelost en ook wel van 
daar uit naar Vlaardingen vervoerd. 

Eind november, begin december kwamen de loggers weer in Vlaardingen terug. De 
teelt was afgelopen, de tijd van het 'afsnijden' was nu aangebroken. De schepen werden dan 
voor de winter onttakeld en alle vissersbenodigheden werden in grote pakhuizen, 'schuren', 
opgeborgen om onder leiding van de schuurbaas in de winterse dagen nagezien en gere
pareerd te worden voor het volgende seizoen. Deze schuurbazen waren veelal oudere 
schippers die hun tijd op zee achter de rug hadden. 

Bij het afsnijden werden uiteraard ook de persoonlijke bezittingen van boord gehaald en 
werd het overgebleven voedsel onderling verdeeld. Dat kwam dan toch weer goed van pas 
voor de lange winter, want het niets doen en de werkloosheid stonden weer voor maanden 
voor de deur en vele gezinnen waren dan aangewezen op het Armbestuur of diaconale werk 
der kerken, wat uiteindelijk ook geen vetpot was. Er heerste veel spanning in deze dagen, 
want de afrekening moest nu komen. Als het veel was, dan kon de visser nog wel vrij aar
dig de winter doorkomen, maar vaak viel het toch tegen en had men voor een grijpstuiver 
de zware arbeid verricht. Het gebeurde ook wel dat de reder op het eind van de teelt faillliet 
ging en dan was er helemaal niets voor de vissers en konden zij naar hun geld fluiten! 

Zo was het vissersleven. Rooskleurig was het toch niet te noemen, ondanks de vele beschrij
vingen over de romantiek van de visserij! In de winter droomde men alweer van de graai-
tijd in het volgende jaar, met de daaropvolgende Vlaggetjesdag, om dan na een paar maan
den weer te gaan afsnijden. Een ritme in het menselijk bestaan, een zwaar bestaan, mag je 
wel zeggen. Maar het was een leven dat op een unieke manier bij Vlaardingen hoorde. Wie 
het heeft meegemaakt weet maar al te goed dat het een leven was met als motto's: 'De zee 
geeft, de zee neemt' en 'Na iedere tijd komt weer een andere tijd'. 



Op zoek naar... 

Gezocht: 'Vlaardingse' weg naar Kralingen... 

Enige jaren geleden zond Radio Rijnmond elke week het programma 'De weg naar 
Vlaardingen' uit. Het was een historisch getint programma, waarin typisch Vlaardingse zaken 
aan bod kwamen. Zo vertelde o.a. kuiper Frans Hoogerwerf over zijn vak - werd Matthijs 
Struijs geïnterviewd over verschillende zaken, enz. enz. 

Voor het (gelijkgestemde) cultuur-historische programma 'Oud-Vlaardingen', dat bij 
Omroep Vlaardingen nu al zo'n twee jaar door Max Thurmer (presentatie) en Arie Ouwendijk 
(redactie) verzorgd wordt op de zondagmiddag (12-13 uur) en herhaald wordt op de dins
dag- en donderdagavond van 21-22 uur en op zaterdagmorgen van 10-11 uur, zijn we op 
zoek naar opnamen van die Vlaardingse afleveringen van 'De weg'. Het moeten op z'n minst 
een stuk of vijf afleveringen geweest zijn... 

Mensen die ons kunnen helpen aan een geluidsopname, worden verzocht dat even te 
melden aan Arie Ouwendijk (kantoortijd 435 3322), zodat we welllicht weer een aantal frag
menten kunnen gebruiken voor het huidige programma! 

Cursus Paleografie voor beginners... 

Oude teksten zijn vaak leuk om te zien. Ze bevatten vreemde lettervormen die geschreven 
zijn met vaardig gesneden ganzen- of kraaienveren. Maar wie heeft meteen door wat de 
boodschap van zo'n tekst is? Om mededelingen uit vroeger eeuwen te doorgronden, moe
ten we eerst als het ware weer leren lezen. 

Voor het lezen van oud schrift zijn meerdere drempels te overwinnen. Het handschrift en het 
taalgebruik zijn zo afwijkend, dat begrijpen van de tekst extra moeite kost. De gebruikte 
afkortingen zijn ook anders dan de onze. In sommige gevallen krijgt men te maken met ver
schillen in tijdsaanduiding en onbekende geldeenheden, maten en gewichten. Bij elkaar 
kunnen deze drempels de toegang tot mededelingen uit het verleden vertragen. 

De laatste jaren valt een toenemende belangstelling te constateren voor archiefonderzoek. 
Wie zelf op zoek gaat naar de geschiedenis van bijvoorbeeld de familie of eigen woonplaats, 
krijgt te maken met oude documenten. 
Het lezen van oude teksten is echter te leren I Het Stadsarchief Vlaardingen biedt daarbij de 
helpende hand. 
Het Stadsarchief organiseert cursussen voor beginners en gevorderden. Ze zijn bedoeld 
voor amateurhistorici, genealogen en andere belangstellenden. De deelnemers leren het 
lezen en begrijpen van 15e - 18e eeuwse documenten. Tevens krijgen de lokaal-historische 
aspecten van de te behandelen teksten de nodige aandacht. 
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De volgende beginnerscursus start begin november 2001 en gaat door tot medio april 2002. 
De cursus bestaat uit 12 lessen; afhankelijk van de voorkeur van de cursisten op maandag
middag of maandagavond. Elke les duurt ca. 1 Vi uur en vindt plaats om de 14 dagen. De 
docent is F. van der Heijden. Het cursusgeld bedraagt ƒ 125,- inclusief materiaal. 

Voor inlichtingen en opgave van deelname: 
Stadsarchief Vlaardingen 
Plein Emaus 5 
3135 JN Vlaardingen. 
Tel. 010-2484999 (secr.) of 010-2484994 (F. van der Heijden) 

Wie weet meer over mejuffrouw Francijntje de Kadt... 

Begin juli heb ik in Groot Vlaardingen een oproep gedaan naar verdere informatie over 
Francijntje de Kadt, verloskundige in Vlaardingen in de periode 1886 tot 1919. Deze oproep 
was gericht aan Vlaardingers die in hun familie wel eens over haar gehoord hebben. De Kadt 
was stadsvroedvrouw voor de armen en kreeg van de Gemeente Vlaardingen een jaarlijkse 
wedde van eerst fl. 200,- en later fl.250.-. Daarnaast had zij ook een eigen verloskundige 
praktijk (aan huis?) in de binnenstad. Eigenlijk is er maar heel weinig over haar bekend, ter
wijl zij toch een invloedrijk vroedvrouw was in Nederland. De Kadt was namelijk de eerste 
voorzitster van de Nederlandse Vroedvrouwen Vereniging (in 1898). Ik heb wel geteld één 
telefoontje ontvangen van een 91-jarige Vlaardingse die als kind De Kadt een keertje voor
bij heeft zien fietsen. Misschien zijn er lezers van Tijd-Schrift die de naam De Kadt tegen zijn 
gekomen, bijvoorbeeld in hun eigen onderzoek. De Kadt kwam oorspronkelijk uit Oss en 
vertrok vanuit Vlaardingen naar Enkhuizen, waar ze woonde tot haar overlijden in 1929. De 
Kadt werd geboren in een Joodse familie, maar stond ingeschreven in het bevolkingsregis
ter van Vlaardingen met als godsdienst episcopaal(s). 

Alle informatie is van harte welkom! 

Edwin van Teijlingen 
Department of Public Health 
University of Aberdeen 
Medical School 
Aberdeen AB25 2ZD 
Schotland, UK 

E-mail: evt@ph.abdn.ac.uk 

Of ook: 
p/a Fam. H. van Teijlingen 
Louise Henriettestraat 5 
3136 CT Vlaardingen 
Tel (010) 474 39 98 

mailto:evt@ph.abdn.ac.uk
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Historische Vereniging 35 jaar! 

Komend jaar bestaat onze vereniging al weer 35 jaar. Net zoals we dat bij 
het 25- en 30-jarig bestaan deden, laten we ook dit 7e lustrum niet onge
merkt voorbijgaan! 

In juni is een Jubileumwerkgroep bij elkaar gekomen om de eerste 
afspraken te maken. Vanuit het bestuur zitten hierin Wout den Breems 
(voorzitter) en Arie Ouwendijk (bestuurslid ledenactiviteiten, secretaris), en 
daarnaast de HVV-leden Adrie Hofman, Rija Eigenraam en Hannie Baauw. 

Allereerst wil de jubileumwerkgroep iedereen verzoeken om ZATERDAG 19 JANUARI 2002 
vrij te houden! We hebben wederom het gebouw van Scholengemeenschap Aquamarijn / 
locatie Westland-Zuid ter beschikking en vanaf 11.00 uur bent u allen van harte welkom. 

Daarna proberen we elk uur een speciale activiteit te brengen, afgewisseld met een aan
tal specifieke verenigingsactiviteiten, waaronder de presentaties van onze commissies en 
werkgroepen, en vertoning van (oude) foto's, dia's, films en video's. 

Natuurlijk zal er ook een boekenkraam van de HVV zijn. Verder zal onze eigen HVV-web-
site uitgebreid gedemonstreerd worden, maar ook zullen er demonstraties zijn van andere 
websites, zowel over Vlaardingen, haar musea en haar geschiedenis, maar ook bijvoorbeeld 
over genealogie. 

Alle verenigingen, musea en andere op de historie geënte organisaties worden uitge
nodigd om mee te werken, zodat we er een voor Vlaardingen en omstreken unieke mani
festatie van kunnen maken. 

Activiteiten waaraan we ook denken - maar waarvoor we vooral afhankelijk zijn van de 
inbreng van onze leden - zijn o.a. een hobbymarkt (waar leden laten zien op welk vlak zij his
torisch actief zijn) en een ruilbeurs voor (oude) boeken maar met vooral andere 'Vlaardingse 
memorabilia' (voorwerpen met een speciaal Vlaardings tintje, dus net wat chiquer dan een 
rommelmarkt). Kortom: UW INBRENG IS WELKOM. 

Ten slotte zullen we verder gaan met het project waar we bij ons vorige jubileum mee 
gestart zijn als een geschenk van de jarige aan de Vlaardingse gemeenschap. We hebben 
toen circa 50 monumentenbordjes en 4 grote informatiepanelen op de meest interessante 
Vlaardingse plekjes kunnen plaatsen. Dit jaar zal de serie worden uitgebreid en wij vragen 
onze leden daarom om voordrachten. 
Dus: wilt u een van de taken op de jubileumdag voor uw rekening nemen; hebt u een bij
drage in de vorm van een historische activiteit; bent u in het bezit van ruilwaardige memo-
rabila; hebt u suggesties voor de plaatsing van een monumentenbordje: laat het aan onze 
werkgroep weten! De volgende bijeenkomst daarvan is vastgesteld op 18 september, dus 
verwachten wij vóór die datum graag uw aanbiedingen en suggesties bij het secretariaat 
van de Jubileumwerkgroep: Arie Ouwendijk, p/a. Kortedijk 16-a, 3134 HB Vlaardingen (tel. 
kantoortijd: 435 3322). 
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We staan weer aan het begin van een nieuw verenigingsseizoen. We hopen, 
dat u met de plannen die de Weri^groep Ledenactiviteiten heeft voorbereid, 
weer een goede periode tegemoet gaat. 

Maar eerst wijzen wij nog op de Open Monumentendag op zaterdag 8 september a.s. 
Weliswaar geen activiteit van onze vereniging, maar de HVV werkt er wel van harte aan mee. 
Op deze dag staat het thema 'het historische interieur' centraal, ook wel verwoord als 'Huis 
en Haard'. In elk van onze Vlaardingse musea wordt aan het thema aandacht besteed en is 
er ook een jeugdactiviteit: richt je eigen huis in. Daarvoor zijn een aantal afdrukken gemaakt, 
waaraan te knutselen valt in het Visserijmuseum, Museum Hoogstad, Streekmuseum Jan 
Anderson en ook in het Stadsarchief. Vergeet daarnaast ook niet de fraaie hal en studeer
kamer bij het 'Muziekmuseum' van Ton Stolk en de Museumwoning aan de Vondelstraat 
63b te bezoeken - allemaal de moeite waard. 

Daarnaast zijn er nog een aantal woningen met een bepaalde sfeer, die op deze dag 
geheel of gedeeltelijk te bezoeken zijn. Bijvoorbeeld het pand aan de Maassluissedijk waar
in vroeger Dr. Leegsma zijn praktijk had, of de winkel De Zeeman, waarin enkele bijzondere 
plafondversieringen te zien zijn. Loop er gerust eens binnen -juist op deze dag is overal de 
toegang vrij. Tentoonstellingen over het thema zullen natuurlijk weer te zien zijn in de 
musea, maar in het bijzonder in de oude Hal van het Stadhuis aan de Markt en in het 
Stadsarchief. 

Nieuw is dit jaar de rondwandeling langs zogenaamde 'anonieme interieurs', d.w.z. dat 
u niet weet waar u terecht komt, maar wel in kleine groepjes gratis onder leiding van een 
gids van het ServiceTeam VVV Vlaardingen op pad gaat langs een aantal woningen met een 
bijzonder, raadselachtig, fraai en/of echt historisch interieur. We hebben daarvoor een stuk 
of vijf adressen waarvan de eigenaren u graag zullen ontvangen, maar vanwege bijvoor
beeld kwetsbare stukken, minimale bezoekerscapaciteit of angst voor 'ongenode gasten' 
niet op een lijstje willen staan. Wanneer u dus op Open Monumentendag een bijzondere 
wandeling van circa 2 uur wilt maken, dan moet u zich vooraf voor deze activiteit opgeven, 
en wel vanaf 27 augustus tot uiterlijk woensdag 5 september a.s. bij de coördinator, Arie 
Ouwendijk (tel. tijdens kantoortijd 435 3322, of in zijn winkel naast de molen aan de 
Kortedijk). Voor aanvang van de dag krijgt u dan het juiste tijdstip en vertrekpunt door. Op 
de dag zelf is aanmelden of aansluiten bij de groep niet meer mogelijk! 

Wij hebben ons best gedaan om bij onze Vlaardingse leden met dit Tijd-Schrift ook weer 
een exemplaar van Musis bij te sluiten (let op: normaal in de boekhandel slechts tegen be
taling verkrijgbaar, maar voor u als bewaarexemplaar mogelijk gemaakt dankzij het Fonds 
Schiedam Vlaardingen e.o.). Voor de niet-Vlaardingse leden is dit (b.v. via familie) af te halen 
op eerder genoemd adres naast de molen, dan wel verkrijgbaar op 8 september in het 
Stadhuis en in het Stadsarchief. 

Dinsdagavond 25 september is er, zoals vermeld in het vorige Tijd-Schrift, om acht uur een 
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lezing over Dordrecht door een medewerker van het Dordtse Stadsarchief. U bent vanaf 
kwart voor acht welkom in De Lijndraajer, Baanstraat 4. Ook voor de niet-Dordrecht-gangers 
is deze avond gratis te bezoeken, bovendien is het dan nog mogelijk om u op te geven voor 
het bezoek aan Dordrecht (maar liever even iets eerder, vanaf 27 augustus op hetzelfde 
adres/telefoonnummer als hierboven vermeld). 

De zaterdag erop volgend (30 september) gaan we dan o.l.v. onze Vlaardingse stads
archivaris, Harm Jan Luth, op pad in Dordrecht. We verzamelen om elf uur bij station 
Dordrecht, maar boden u in het vorige nummer ook een idee voor een gezamenlijke fiets
en boottocht naar Dordrecht. In tegenstelling tot het toen vermeldde, verschuiven we het 
vertrek-tijdstip (per fiets vanaf Station Vlaardingen-Oost) iets naar voren, nl. naar KWART 
VOOR negen (i.p.v. negen uur), opdat we toch op tijd bij de Erasmusbrug zijn, vanwaar een 
uurtje later de boot vertrekt. Details van het programma vindt u in het vorige Tijd-Schrift. 

Onze volgende lezing is dan op dinsdagavond 23 oktober, wanneer we te gast zijn in 
de grote recreatiezaal van Zorgcentrum De Wetering aan de Claudius Civilislaan (tegenover 
de VOS, in de Westwijk). Onze spreker dan is Jan Anderson, die -behalve het feit dat hij 
kortgeleden 65 jaar werd- dit jaar ook viert dat hij 50 jaar geleden in Vlaardingen kwam 
wonen. In 1951 kwam hij vanuit Scheveningen naar Vlaardingen en zodoende noemde hij 
zijn voordracht 'Van Vissersdorp naar Vissersstad', waarbij hij vele dia's over het 
Vlaardingen van 1951 zal vertonen. De aanvang is 20.00 uur en de toegang (vanaf 19.45 uur) 
is vrij. 

De laatste bijeenkomst dit jaar zal worden gehouden op dinsdag 20 november. Het 
hoofdartikel in het Jaarboek 2001, dat in november zal verschijnen, handelt over de oude 
Blazoenen, die zo'n prachtige plek hebben in het oude Stadhuis aan de Markt. De schrijver 
daarvan. Joop van Dorp, kan met verve vertellen over deze in Nederland welhaast unieke 
collectie blazoenen. Na de pauze zal hij ons meenemen naar de Oude Hal en de Trouwzaal 
van het stadhuis, om ze ons 'in 't echt' te laten zien. De aanvang van deze avond is om acht 
uur in de Burgerzaal (ingang bij Dirk III op de Markt) en het stadhuis is vanaf kwart voor acht 
geopend. 

Bij de jaarwisseling gaan we weer een lustrumjaar voor onze vereniging in: de 
Historische Vereniging Vlaardingen bestaat in 2002 al weer 35 jaar. Onze commissie heeft 
daarom besloten in die maand geen aparte lezing te organiseren, maar eens extra helpen uit 
te pakken op de speciale Jubileumdag, die is gepland op zaterdag 19 januari 2002. Die hele 
dag zal de scholengemeenschap Aquamarijn, locatie Westland Zuid aan de Arij Koplaan het 
middelpunt zijn van een feestelijke viering, waarvoor op dit moment de plannen worden uit
gewerkt. Verdere gegevens vindt u in het artikeltje over die dag in dit Tijd-Schrift. 

En tenslotte vermelden we dat in het kader van de start van de bebouwing van de loca
tie Het Buizengat, dit op dinsdag 26 februari 2002 het onderwerp van onze lezing zal zijn, en 
dat een maand later, op 26 maart, weer onze Algemene Ledenvergadering zal worden 
gehouden, waarvoor we voor na de pauze ook weer een interessant onderwerp aan het 
voorbereiden zijn. Nadere gegevens volgen in het decembernummer van Tijd-Schrift. 

Namens de Werkgroep Ledenactiviteiten 
Arie Ouwendijk 
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