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Nieuw: 

Vlaardingen Buitendijks 
Een wandeling door de Oostwijk 
en Componistenbuurt, van 
Wouter C. den Breems en Eric 
van Rongen, uitgegeven door Voet. 
Unieke beelden uit een vervlogen tijd. 

€ 19,95 
Veetplein 33-35 - 3131 CX Vlaardingen - tel. 010 4358822 - fax 010 4349574 - e-mail: info@plantagedendraak.nl • '.plantagedendraak.nl 

- Bloemwerken en arrangementen 

- Goed gesorteerde snijbloemen 

[ j ) - Bloeiende- en bladplanten 

- Bruidsboeketten en corsages 

- Rouwwerken 

- Verhuur van groendecoratie, 

o.a. palmen, ficussen, etc. 

Bloemsierkunst Jac Verkuil 
Markgraaflaan 135 
3131 VL Vlaardingen 

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

Voor kopieën 
(ook in KLEUR) 

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

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

DRUKKERIJ/COPYSHOP 

A. OUWENDIJK 
naast de molen 
Kortedijl<16a-b 
3134 HB Vlaardingen 

in je 

stoutste 

dronrien... 

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 

mailto:info@plantagedendraak.nl
http://'.plantagedendraak.nl
mailto:info@stout.nu
http://www.stout


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 € 16,50 per jaar, 
voor jongeren Vm 25 jaar € 12,00 te vol
doen per accept-girokaart. Het bankreke
ningnummer van de vereniging is 
39.56.57.016, het postgironummer is 
750978. Leden krijgen jaarlijks het 
Historisch 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. Verioop 

Adres secretariaat/ledenadministratie: 
Prins Bernhardlaan 12 
3135 JB Vlaardingen 
Telefoon (0101 434 7063 

Adres ledenactiviteiten: 
Kortedijk 16a/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 
CM. van den Boogert 
A. Maarleveld 
B. Ruigrok 

Redactie-adres: 
Paul Henri Spaakring 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 wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 

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

Werknemers van de petro

chemische industrie aan 'de 

overlont' stromen aan het eind 

van de werl(dag over de spoorlijn 

naar 'de stad'. 

Foto: Stadsarchief Vlaardingen. 

Redactioneel 

IVIededelingen 

IVlijn jeugd op 'het Hoofd' 1940-1950 

B. van Heere 

Ledenactiviteiten 
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Productie: Stout Grafische Dienstverlening 
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Antiquariaat en boekhandel 
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In- en verkoop 

van oude, curieuie, 

verz,amelw aardige 

en antiquarische 

boeken 

H oosstraat 53 - 3131 BL Vloaidingen 
Telefoon (010) 434 71 52 
Telefax (010) 435 11 22 

Openingstijden: dinsdag tim z.Qteixiag 

van 12.00 tot 17.00 uur 

ECHTE VLAARDINGERS 
KOPEN HUN TAPIJT BIJ: 

Hofman 
stoffering 

Kuiperstraat 39b ^ f ® ^ 
3131 CH Vlaardingen ^ 
Tel/fax: 010-4351073 IWE! 

EEN UITERST BETROUWBAAR EN 
VAKKUNDIG ADRES 

TAPIJT - GORDIJNEN - VINYL 
ZONWERING - BEHANG 

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

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

• NIEUWBOUW 

• RENOVATIE 

• ONDERHOUD 

• GROND- EN KABELWERK 

• RIOLERING-EN STRAATWERK 

EWERNER 
AANNEMJNqsbEdRijF b v 

James Wattweg 26 
Postbus 136 
3130 AC Vlaardingen 
Telefoon: 010-4358844 
Fax 010-4602603 

HISTORISCH 

hetwaaigat 
67 

.Stimuli 

MEUBELEN 
MCEUOIREt 
MODE 
KADO'S 

woon ideeenwarenhuts Waai even binnen... 

nnS| De Witte 
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3134 BL Vlaardingen 
Tel. 010-434 38 44 NVM 
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Hoofdvestiging Vlaardingen: 

>. Dijkshoorn Euromovers 
Trawlerweg 8 
3133 KS Vlaardingen 
P.O.box 74 
3130 AB Vlaardingen 
telefoon: -- /31-(0)10-248 05 22 
fax: - /31 - {0 )10 -248 05 23 
email: lnfo@dijkshoorn.nl 
wvmv.dijkshoorn.nl 

mailto:lnfo@dijkshoorn.nl
http://wvmv.dijkshoorn.nl


Boeiend 

De Historische Vereniging Vlaardingen is een bloeiende vereniging. De afgelopen jaren zijn 
de leden van de Vlaardingse afdeling van de PvdA collectief lid geweest van de HVV. Het 
nieuwe afdelingsbestuur heeft gemeend dat contract niet te moeten voortzetten. Wij heb
ben daarop de PvdA leden die voorheen geen HVV-lid waren benaderd met de vraag of zij 
op individuele basis hun lidmaatschap van de vereniging voort wilden zetten. En tot onze 
grote vreugde hebben enkele tientallen van hen dat ook daadwerkelijk gedaan. Wij zijn heel 
blij dat de HVV zovelen aanspreekt. En we doen uiteraard ons uiterste best om dat te blijven 
doen. Met onze publicaties - enkele weken geleden verscheen weer het Historisch Jaarboek 
en u heeft hier het vierde Tijd-Schrift van dit jaar voor u liggen - maar ook met onze leden
activiteiten. U vindt op de laatste pagina's van dit blad steevast een uitgebreide opsomming 
van de lezingen en excursies die wij vrijwel maandelijks organiseren. Daar is altijd veel 
belangstelling voor. Toch zijn er nog vele leden die geen gebruik maken van het aanbod en 
daarmee missen ze veel boeiende verhalen en mooie plaatjes. Kom dus ook eens luisteren 
en kijken! 

Te kijken en te lezen valt er ook weer in dit Tijd-Schrift. En boeiend is de inhoud zeker. 
Deze uitgave is volledig gewijd aan de inzending van één van de twee prijswinnaars van de 
schrijfwedstrijd die wij enige tijd geleden hebben uitgeschreven. Het is het verhaal van Bas 
van Heere over belevenissen tijdens zijn jeugd, die hij doorbracht in de omgeving van het 
Hoofd. Hij woonde destijds op de hoek van de Westhavenkade en de Galgkade, zo ongeveer 
waar nu de rijbaan van de Galgkade naar de brug over de haven loopt. Daarnaast was des
tijds de Spoorhaven, en die was, samen met het griendachtige gebied waar nu de 
Maasboulevard loopt, natuurlijk een uitgelezen spannend speelterrein voor opgroeiende 
jongens. De voortdurende strijd tegen hoog water, maar ook allerlei opwindende gebeurte
nissen tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitsers die zich daar ophielden, leveren 
boeiende leesstof op. Bas van Heere heeft de smaak van het schrijven te pakken, want er 
ligt alweer een volgend stuk van zijn hand. Hopelijk inspireert het andere HVV-leden ook om 
hun verhaal op te schrijven. Wij staan altijd open voor goede, boeiende, verrassende, his
torische stukken. Iets voor de lange donkere winteravonden? 

Wij wensen u goede feestdagen, en als u ideeën voor geschenken zoekt, kijkt u dan 
eens op pagina 4.... 

Eric van Rongen 
Eindredacteur 



Mededelingen van het bestuur 

1 Postadres H W 
Met ingang van heden is het postadres van het secretariaat gewijzigd in: 

Historische Vereniging Vlaardingen 
Postbus 4174 
3130 KD Vlaardingen 

De overige adressen blijven ongewijzigd (zie het Colofon aan de binnenzijde van de omslag). 

2 Achterstallige betalingen 
Er zijn nog steeds enkele tientallen leden die hun contributie voor dit jaar nog niet hebben 
betaald, ondanks de herinnering die wij ze in oktober nog hebben gestuurd. Dat is erg ver
velend en lastig, en het bezorgt de penningmeester en de ledenadministratie veel onnodig 
werk. Wij zullen, zoals de afgelopen jaren steeds het geval is geweest, deze leden het 
Historisch Jaarboek, dat op 12 november is verschenen, pas toesturen na betaling. Ook dat 
levert overigens weer extra, onnodig werk op. Heeft u nog niet betaald, doet u dat dan per 
ommegaande. Dan heeft u onze uitgaven van dit jaar weer snel compleet. En voor iedereen 
geldt: betaalt u alstublieft op tijd, als u met het eerste Tijd-Schrift van het jaar de acceptgi
rokaart ontvangt. Jaarlijks zijn wij vele uren kwijt om de achterstalling contributie te innen. 
Dat zou toch allemaal niet nodig moeten zijn. 

Nieuwe boeken 
Zo vlak voor de feestdagen is een mooie gelegenheid om nieuwe boeken over Vlaardingen 
uit te brengen. Prima cadeaus voor in de schoen of onder de kerstboom. 

Allereerst heeft de HVV op 26 november het boekje "De bleek van Piet de Wit" uitgebracht. 
Matthijs Struijs heeft dit geschreven, oorspronkelijk om als relatiegeschenk uitgegeven te 
worden door de firma Lips (die uit de activiteiten op die befaamde bleek is voortgekomen). 
Maar zoals iedereen weet, is de wasserij verdwenen en het gebouw afgebroken. Al wat er 
nu nog rest, zijn de herinneringen, en die staat dus in dit aardige, rijk geïllustreerde boekje. 
Maar de firma Lips was niet meer geïnteresseerd in de uitgave, daarom heeft de HVV dat op 
zich genomen. Het boekje is verkrijgbaar in de Vlaardingse boekwinkels en kost € 6,00. 

Het tweede boek is "Vlaardingen buitendijks", dat op 20 november aan burgemeester 
Bruinsma is aangeboden. Het is een fotowandeling in de jaren zestig door de oude Oostwijk 
en de Componistenbuurt in de Vettenoordsepolder. Door sommigen wordt het wel 
beschouwd als deel 5 van de serie Tijdsbeeld van Vlaardingen. Dat is het niet, want het zijn 
nu juist allemaal foto's die niet voorkomen in de collectie van fotograaf Roovers, waaruit de 
Tijdsbeelden zijn samengesteld. Maar het boek is wel een prachtige aanvulling op die serie. 
Ook deze uitgave is verkrijgbaar in de Vlaardingse boekhandel, voor de prijs van € 19,90. 



In de besneeuwde 

tuin. Van achter naar 

voren: Vader, Gerrie, 

Wim, Riet en Bas van 

Heere. 

Foto: collectie auteur 

Mijn jeugd op 'het Hoofd' 

1940-1950 

B. van Heere 

Inleiding 
Ik ben geboren op 11 februari 1935, dus in de periode die ik ga beschrijven 
was ik tussen de 5 en 15 jaar jong. Te jong eigenlijk om je memoires te schrij
ven, maar ik waag het erop. 

1940 was het begin van de oorlog en 1950 het begin van de grote veran
dering op 'Het Hoofd'. In die tussentijd was er een stilte gevallen in de sloop 
en bouwactiviteiten door de oorlog en de eerste vijf jaar erna. Daardoor zit
ten die beelden zo vast in mijn geheugen, denk ik. 

'Het Hoofd': "Ik woon op het Hoofd" zeiden de mensen die er woonden 
en ook: "Ik ga naar de stad" en "over de booms". Wij vormden toch wel een 
aparte gemeenschap in dat gebied, dat ingesloten was door spoorlijn, 
Buitenhaven, rivier en Sunlightzeepterrein. 

Op een enkele uitzondering na heb ik geen feiten opgezocht en geen boe
ken geraadpleegd. Het zijn dus herinneringen van een kind. Daardoor zullen 
er ongetwijfeld onjuistheden instaan. Voor op- en aanmerkingen houd ik mij 
aanbevolen. Ik noem ook namen van bewoners, maar er kunnen in die tien 
jaren natuurlijk ook verhuizingen zijn geweest, zodat er andere namen 
opduiken. Om de zaak wat overzichtelijker te maken heb ik het verhaal in 
vijftien hoofdstukken geknipt, waardoor het onvermijdelijk is dat een enke
le keer iets twee maal wordt verteld, waarvoor excuus. 

Ten slotte wil ik Matthijs Struijs bedanken voor het persklaar maken van 
dit verhaal en voor de mooie foto's die hij daarbij uitzocht. 

Mijn ouderlijk huis 
Volgens kadastrale gegevens was mijn ouderlijk huis: een huis met tuin, kadastraal No. 
Sectie B 3519, groot 660 m2, liggende hoek Galgkade-Hoofdlaan. 

Het huis Westhavenkade 83 was gebouwd in 1912 in opdracht van de firma Van 
Dusseldorp als woning van de chef van de Bloemfabriek. In 1939 heeft mijn vader het 
gekocht; ik was toen vier jaar. In 1952 is het huis onteigend omdat het in de weg stond voor 
de verbreding van de Galgkade. De plannen van 1950 zijn echter pas in 1990 uitgevoerd. We 
hadden er dus nog wel een tijdje kunnen blijven wonen, maar zoals ik verderop zal schrij
ven; het was misschien toch het beste zo. Het milieu ging na 1950 hard achteruit en we heb
ben de watersnood van 1953 mis kunnen peilen. Wij woonden daar met vader, moeder, 
broer en twee zusters. Boven woonde nog een broer van mijn moeder met zijn moeder: 
mijn oma dus. 

Vanaf de Spoorhavenbrug liep een gevlochten hekwerk met witte 'pispotjes' begroeid, 
naar het koolas-paadje. Aansluitend had je dan onze ligusterheg, die met een bocht de 
Galgkade inliep. De voortuin had een muurtje met anjertjes die zo heerlijk roken. In de bocht 



een seringenboom die voor de bloei werd kaalgeknipt door mijn vader en ik ging er bloe
men van rondbrengen bij buren en familieleden. Die rekenden er elk jaar al zo'n beetje op. 
Aan de zijmuur bloeide een gele roos tot door het WC-raampje. Een luchtverfrisser hadden 
wij dus niet nodig. Ook opzij, voor het keukenraam, stond een kerstboom die in de 
Kerstnacht 1944 door dieven bij de grond werd afgezaagd en meegenomen. Waarheen? 
Voor een woning was hij veel te groot. Schuin achter het huis was een prieeltje met een 
grote perenboom. Daar werd door jongens ook wel eens een peertje van gejat, maar daar 
hadden ze weinig lol aan, want het waren stoofperen. De achtertuin was een groentetuin en 
daar hebben we in de oorlog veel plezier van gehad. Verder hadden we kippen in een mooi 
groot kippenhok en een schuur met wat konijnen, die door buurman Hopman werden 
geslacht. Die was daar heel handig in en mijn vader deed dat niet graag zelf. De tuin ein
digde tegen het erf van buurman Timmer. 
En daar eindigt ook dit verhaal. 

Hoog water 
'Het Hoofd' ligt buitendijks. In de periode 
die ik hier beschrijf vormde de spoordijk 
Rotterdam-Hoek van Holland de waterke
ring. Veel woningen waren al wat hoger 
gebouwd, zoals al de woningen van de 
familie Van Dusseldorp en de woning van 
Pietersen. De 'villa van nicht Bets Verboon', 
de latere dependance van de H.B.S., was al 
veel eerder omhoog gevijzeld, vertelde mijn 
vader, en van een bordes voorzien waarop 
Gilles soms stond te preken. Maar de mees-

Een deel van de stads

plattegrond van 1890, 

door de auteur bijge

werkt tot de situatie 

1940-1950. 

Hijn ouderlijk huis, 

circa 1950. 

Foto: collectie auteur 
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Hotel-Café-Restaurant 
'De Maas', beter 

bekend als 'Het Platje', 
tijdens de stormvloed 

van 1 februari 1953. 
Op deze fioek van tiet 

gebouw is een gedenk
plaat aangebracht die 

de waterhoogte van 
die dag aangeeft. 

Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen 

te huizen stonden te laag voor stormvloeden. Ons huis stond op de oprit naar de 
Spoorhavenbrug wel wat hoger, maar niet hoog genoeg. De beganegrond vloer zal op 2.50 
+ N.A.P. hebben gelegen, dus ook wij hadden vloedplanken nodig. De eenvoudigste huizen 
hadden echter geen vloedplanken, het hoge water kwam gewoon van onder de vloer 
omhoog. Om die reden gingen wij altijd buurvrouw Dijkshoorn helpen. We brachten dan 
wat spullen naar de vliering en rolden het vloerkleed op. Als het water gezakt was zetten we 
alles weer op zijn plaats. Onze vloedplanken waren genummerd. Een emmer vette klei, met 
een laagje water erop tegen het uitdrogen, stond altijd klaar in de schuur. Als er stormvloed 
dreigde werd de klei op de dorpel en in de sponningen van de profielen gesmeerd en de 
boel was waterdicht. U kunt de sponningen voor vloedplanken nog steeds zien aan de pak
huizen aan de Kon. Wilhelminahaven. Ook de ontluchtingsroosters rondom het huis werden 
gedicht met passende plankjes, die ook aan de randen met klei werden ingesmeerd. Onze 
vloedplanken reikten tot circa 3.00+ N.A.P. en dat was in de periode die ik beschrijf vol
doende. In 1940 kwam het water tot 2.87 meter, de allerhoogste stand sinds 1928. In 1943, 
1944 en 1946 kwam het hoogtij net onder 2.80 meter. De vloed van 26 januari 1944 herin
ner ik me nog goed. De keukendeur van ons huis ging naar buiten open en de vloedplanken 

zaten dus aan de binnenzijde. De deur stond 
open, want wij hadden er nog een beschut 
schuurtje voor staan. We hadden een nicht
je te logeren en samen zaten wij in de keu
ken op onze knieën naar het wassende 
water te kijken. Het water kwam van achter
in de Galgkade, stroomde eerst over onze 
tuin en daarna rond ons huis. Tegelijkertijd 
kwam het water vanaf het Hoofd naar ons 
toe. Mijn vader zette een streepje met een 
datum bij de hoogste stand op de plank. Het 
peil schommelde nogal, want bij een wind
vlaag over de Spoorhaven steeg het water 
enkele centimeters. Na één dag konden we 
weer met droge voeten naar buiten en kon

den we de rommel opruimen die achter was gebleven, zoals modder, drijfvuil enz. Ook 
klaagde mijn vader dat er zoveel onkruid ging groeien na zo'n vloed, door de meegevoerde 
zaden uit het weiland en de griend. 

Zolang wij daar gewoond hebben, hebben wij geen druppel water in huis gehad. Ook de 
kelders bleven kurkdroog. De stormvloed van 1 februari 1953 was extreem. Het water rees 
in Vlaardingen tot 3.71 -l- N.A.P. Bijna 1 meter hoger dan ooit ervoor. Het peil kunt u nog zien 
aan de zijmuur van 'Het Platje', de Chinees op het Hoofd. Ook wij hadden dat tij nooit kun
nen keren, maar gelukkig waren wij toen al weg. Het huis was onteigend en werd in 1952 
gesloopt. 

De Westhavenkade van Handelsgebouw tot Pelmolen 
Als je uit de stad kwam en naar het Hoofd ging moest je op de hoek bij het Handelsgebouw 
oversteken. Rechts tussen de rijbanen van de Parallelweg stond de kiosk van de heer Storm. 
Hij deed zijn naam eer aan, want bij een zware storm woei een kolossale boom voor zijn 



deur om en half op de boomstronk stond de 
kiosk scheef in de lucht. 

Recht overstekend kwam je langs een rij 
bomen waar 's zomers een ijswagen stond, 
'Elka IJs' van Leen Kalkman uit de Ie Van 
Leijden Gaelstraat. 

In begin 1942 werd daar een reclamezuil 
gebouwd, gaas met een pleisterlaag. Aan 
de man die daar mee bezig was vroeg ik 
waar dat voor was. "Daar stoppen ze stoute 
kinderen in" zei hij en ik wist niet wat ik er 
van moest denken. Vervolgens kwam je bij 
de spoorwegovergang waar we zo vaak 
voor hebben moeten wachten. In de oorlog 
en kort daarna reden er stoomtreinen: heer
lijk, die lucht van stoom gemengd met rook. Na de Spoorwegstaking in 1944 werden alle 
loodsen en het Stationsgebouw geplunderd en al het hout eruit gesloopt. Er was een leven
dige handel in spoorkaartjes onder de schooljeugd: Vlaardingen-Groningen ruilen voor 
twee kaartjes van kortere afstand. Na de oorlog was de lijn al weer snel hersteld en in 1946 
geëlektrificeerd. 

Over de spoorwegovergang stond direct links de koffietent van Velthoen. Mijn broer, die 
als zeeman in de Verenigde Staten kennis had gemaakt met Coca Cola, heeft bij deze 
Velthoen daar één flesje van gekocht en daar moest het hele gezin van proeven. Ik vond het 
niet lekker. 

Meteen naast de tent van Velthoen was de afrit naar de Spoorpostboot, maar in de tijd 
die ik nu beschrijf legden daar geen schepen meer aan. Wel stond daar in de hoek een brug-

Stoomtreinen: Heerlijk 

die lucht van stoom 

gemengd met rook. 

Foto • Stadsarchief 

Vlaardingen 

Van links naar rechts: 

Villa 'Becalotti', en de 

woning van buurvrouw 

Dijkshoorn, 

Westhavenkade 84. 

Vervolgens de onder

bouw van molen 'De 

Bonte Os'. Dan de 

Galgkade, met op de 

achtergrond molen 'De 

Vrijheid', die in mijn 

tijd allang met meer 

bestond. Rechts een 

deel van ons huis. 

Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 
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wachtershuisje, waarin schoenmaker Brinkman zijn werkplaats had. Hij woonde zelf in de 
Vondelstraat. Rechts had je dan de loswal van de Nederlandse Spoorwegen, terwijl in de 
hoek tegen de Spoorhaven aan de schuit van 'Wukkum' (Willem) Borsboom lag. Dit was een 
betonnen schuit die Borsboom vóór de oorlog zelf in Duitsland was wezen halen en die hij 
bij zeer hoog water op de kant had gezet. Volgens mijn oma hadden Willems ouders al een 
groentehandel gehad en voer zoon Willem met zijn vrouw met een 'Westlander' door het 
Westland om in te kopen voor de handel. 

Van mijn oma leerde ik het volgende gedichtje en gebed dat door moeder Borsboom 
regelmatig werd opgezegd: 
"O Heer, bewaar mijn schuitje, 
M'n aardappelen, peen en uitje 
M'n jongen die in 't Westland zweeft 
En z'n vrouwtje dat in 't frondeltje leeft. 
Amen". 

Ik vond ook nog een variant hierop: 
"Wat IS onze Heer toch goed, 
Die van alles groeien doet. 
Aardappelen, peen en uien 
En nog veel, nog heel veel meer, 
Alles van de Lieve Heer". 

Gaan we nu de Spoorhavenbrug over dan passeren we achtereenvolgens mijn ouderlijk 
Villa 'Becalotti', huis en de Galgkade, die beide in de volgende hoofdstukken nog zullen worden beschreven. 

Westhavenkade 85. 
Foto: Stadsarchief Het eerste huisje na de Galgkade had als huisnummer Westhavenkade 84, daar woonde 

Vlaardingen buurvrouw Dijkshoorn met haar dochter Nel. Het was destijds gebouwd voor de molenaar 
van 'De Bonte Os'. Dan komen we bij villa 
'Becalotti', gebouwd in 1898 voor J. van 
Dusseldorp en in 1916 gekocht door de 
haringreder Sterk. Ik ben er nooit in ge
weest, maar men zei dat er 20 kamers in 
waren en dat er een achtertuin met een vij
ver was. Het had huisnummer 85, dat is nu 
het huisnummer van het Riagg. In de oorlog 
was in de villa het Rijksarbeidsbureau 
gevestigd en woonden er heel veel 
Duitsers. 

Het hierna volgende pand was de 
villa van 'nicht Bets Verboon', zoals het in 
de volksmond heette. Het was een vierkan
te witte villa met een bordes aan de voor
kant van 4 of 5 treden. In 1948 werd het een 
dependance van de verderop staande 
H.B.S., die toen Lyceum ging heten, omdat 
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er Grieks en Latijn werd gegeven. De villa 
telde zes klaslokalen. 

De Pelmolen en alles wat erbij hoorde 
heb ik apart beschreven, terwijl ik ook de 
rest van de Westhavenkade vanaf nummer 
97 in een apart hoofdstuk zal beschrijven. 

De Pelmolen 
Ik wil de Pelmolen apart behandelen omdat 
ik daar de meeste herinneringen aan heb. 
Rietje Hopman, de dochter van de bedrijfs
leider, zat bij mij op de lagere school, en 
omdat er geen leeftijdgenoten 'op het 
hoofd' woonden, waren wij een tijdje 
bevriend. Hoelang weet ik niet, maar lang 
genoeg om het hele complex van de 
Pelmolen te leren kennen. Overal zaten wij 
op en in. De 'Blomfabriek', zoals wij zeiden, 
heette oorspronkelijk Stoommeelfabriek de 
Maas en was in 1876 gebouwd voor A. M. 
van Dusseldorp. 

Als je naar het Hoofd ging, kreeg je 
rechts eerst de paardenstal. In mijn tijd stond er het paard van Van Gent en Loos, waarvan 
de wagen elders in de stad stond geparkeerd. Als het paard 's morgens werd opgehaald 
ging het stapvoets, maar als het 's avonds werd teruggebracht ging het op een holletje: het 
beest rook de stal. Via een inrit kwam je dan bij het Koetshuis, een pracht huis, net een 
Oostenrijkse boerderij, met overhangend dak en inwendig balkon met houtsnijwerk. Het 
werd bewoond door een bejaard echtpaar, Toledo genaamd. Zij waren altijd in het zwart 
gekleed en hadden een accent. Ik denk dat ze van het Overmaas kwamen, 's Zondags lag er 
altijd fijn zand op de vloer van de woonkamer gestrooid. Ze woonden achter, en in het voor
ste deel van het huis parkeerden de 
Beyerlanders hun handwagens, allemaal 
schuin tegen elkaar aan. Ik denk dat niet 
veel mensen dat mooie huis gezien zullen 
hebben, want het stond achter de stal en 
was van de weg af niet te zien. 

Voorbij de paardenstal kreeg je dan een 
huis met beneden een opslagruimte en 
boven het woonhuis van de familie 
Hopman. Koud en donker aan de voorkant, 
maar als je de poort ernaast inging dan 
kwam je op een plaats en via een buitentrap 
bij de zonnige bovenwoning met groot ter
ras. Aan de linkerzijde van de stenen plaats 
kreeg je eerst de blinde muur van het ketel-

Het voormalige 
Koetshuis behorende 
bij de villa van Van 
Dusseldorp. In de 
beschreven periode 
had het huis beneden 
openslaande deuren 
en was er geen ventila
tie in het raam. 

De Pelmolen gezien 
vanuit het westen. 
Rechts staat nog de 
watertoren voor de 
Sprinklerinstallatie, 
maar die was in de ja
ren '40l'50 al gesloopt. 
Op de voorgrond is het 
'zwembad' in aanleg. 

Foto's: Stadsarchief 
Vlaardingen 
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De vroegere villa van 

Van Dusseldorp, 

Westhavenkade 95, 

werd de Christelijke 

H.B.S. en werd daartoe 

met lokalen aan de 

achterzijde en op zol

der uitgebreid. 

Links de woning van 

concierge Klink, nr. 96. 

Rechts pakhuis 'De 

Leeuw' behorende bij 

de vroegere Rijst-

pellerij 'De Rijsthalm', 

eveneens van de firma 

Van Dusseldorp. 

Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 

huis, dan de schoorsteen. Vervolgens het vierkante betonnen gebouw met onder de bakke
rij en boven het schaftlokaal. Tenslotte, iets lager dan de rest, het zwembad. Het waterbas
sin op de stalen toren was in mijn tijd verdwenen en ik denk dat het zwembad ervoor in de 
plaats was gekomen. Dat zwembad bestond uit een vierkante betonnen bak met schuine 
kanten. Er waren badhokjes en er was een veerplank. Hopman heeft het eens leeggepompt 
om het schoon te maken. Het was erg diep vond ik. Het bad werd weer gevuld met water 
uit een sloot, die in verbinding stond met de Molensloot, dus met Maaswater. 

Voorbij de poort, nog steeds rechts van de Westhavenkade, kreeg je het ketelhuis en dan 
weer een oprit waar een wagen door kon. Ik denk voor de bevoorrading met steenkool. Aan 
de linkerzijde van de poort had je de timmerwinkel en rechts het ketelhuis met de vuren. Ten 
slotte rechts had je dan nog de smederij. Recht door was het weitje waar Hopman een geit, 
konijnen en een varken hield. Het groene erf was ingesloten aan de oostzijde door de ach
terkant van de rij pakhuizen aan de Westhavenkade en aan de westzijde door een dijkje 
waarachter een sloot. Het hoge water kon dus niet vanuit de Molensloot aan de achterzijde 
komen, en aan de voorzijde werd de rij pakhuizen beschermd met vloedplanken. Na de tim
merwinkel volgde dan een rij pakhuizen, waarbij de laatste het hoogste en het diepste was. 
Bovenin was een soort lopende band, gedragen door ijzeren stangen. Rietje en ik klommen 
omhoog als apen, zo lenig waren wij toen. Het hele complex werd afgesloten met een muur 

langs de H.B.S. In de Pelmolen zelf hebben 
wij ook veel gespeeld als de machines stil 
stonden en dat laatste was in de laatste oor
logsjaren meestal het geval. Toen er eens 
een schuit lijnzaad werd gelost, sprong ik 
van de kant in het ruim en verdween tot 
mijn nek in het koolzaad. Dat spul is dun en 
glad als water. De schipper heeft mij eruit 
getrokken. Ook ben ik eens vanuit het 
schaftlokaal op het dak van de badhokjes 
gesprongen, maar daar vanaf viel ik in het 
gras. Ik heb er fijn gespeeld met Rietje. Ik 
schat dat we negen jaar waren en denk er 
met plezier aan terug. 

Westhavenkade vanaf de H.B.S. tot aan de rivier 
De Christelijke H.B.S. (Hogere Burger School) was gevestigd in het voormalige woonhuis 
van de familie Van Dusseldorp. Het was een prachtig woonhuis geweest, maar voor een 
stad die steeds meer inwoners kreeg, moest het als H.B.S. altijd woekeren met de ruimte. 
Voor de oorlog al was er aan de achterzijde een stuk aangebouwd met klaslokalen en een 
gymnastiekzaal. De zolder was verbouwd tot twee tekenzalen en de garage aan de noord
zijde was omgebouwd tot schei- en natuurkundelokaal. In de serre aan de zuidzijde werden 
de spullen voor biologie opgeborgen, zoals een menselijk skelet. Achter de gymzaal was 
een tennisbaan geweest en dat terrein werd toen gebruikt voor speerwerpen, kogelstoten, 
ver- en hoogspringen. Voor voetbal en hockey werd gebruik gemaakt van de Hollandia voet
balvelden achter aan de Galgkade. 

Directeur tot 1948 was de heer De Graaf. Hij gaf plant- en dierkunde en onderhield de 
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mooie tuin aan de zuidzijde. Na hem kwam de heer Smit. Deze maakte al gauw van de H.B.S. 
een Lyceum en trok de villa van Bets Verboon erbij. Met de stormvloed van 1 februari 1953 
liep de boel onder. De Bosatlassen dreven door de serre. De hoogste klassen kregen een 
tijdje onderdak bij de school in de Boslaan, tegenover de EVAG garage. 

In de uiterste zuidhoek van de tuin had je het huis van de conciërge, de heer Klink. 
Amanuensis was de heer Van Beek. Deze laatste zette alles klaar voor de scheikundeproe-
ven. De H.B.S. had huisnummer 95 en de heer Klink 96. Tussen de nummers 96 en 97 was 
een poort naar een smal en lang terrein van de Vatenhandel Van Beek, met een smal spoor 
in het midden. Daar werkte een grote sterke vent met rossig haar. Dirk Poot heette hij. Hij 
heeft heel wat vaten gerold en getild al die jaren. Nu zit daar een autogroothandel. In num
mer 97 wordt nu Yogales gegeven en verderop woonde de familie Pauw, van de Rijkspolitie 
te Water. Vervolgens woonde op nummer 100 de familie Pietersen en boven de werkplaat
sen van Pietersen de familie Visser. Beiden kinderrijke rooms-katholieke gezinnen. Mijnheer 
Visser was directeur van de Visserijschool achter het Handelsgebouw. 

Op nummer 110 woont nog steeds een familie Brons, maar de winkel van Brons 's Lands 
End' is er niet meer. Dag en nacht kon je bij Brons terecht voor boodschappen. Hij verkocht 
ook souvenirs aan zeelui. 

Naast dit vrij nieuwe pand is nog steeds een steeg die toegang geeft tot de achterkant 
van al die woningen. Achter in die steeg en ook in het nu uitgebrande pand was in de jaren 
'50 een fietsenstalling, waar de werklui die met de boot naar de industrieën aan overkant van 
de Nieuwe Maas gingen, hun fietsen stalden. 

Nu komen we op het Westerhoofd zelf, bij Hotel-Café-Restaurant 'De Maas' van de oude 
heer Van der Vlis. Tot op hoge leeftijd had hij zijn eigen plekje aan het raam aan de 
Buitenhavenzijde. Zijn zoon was stuurman op de 'De Stad Vlaardingen' van de Halcyon Lijn 
en daar was hij best trots op. Onder 'Het Platje' had je dan het stationsgebouw, wachtlokaal 
en bevrachtingskantoor van Van der Vlis, waar dronken Siempie zorgde voor de pakjes die 
aan- en van boord werden geladen van de bootverbindingen die op de kop van het Hoofd 
afmeerden. De loodsen waarin nu de antiekzaak 'Het Wapen van Holland' zit, waren toen 
ook fietsenstallingen. Tot zover is alles nog hetzelfde, maar dan houd het op, want in 1952 
kwam de Maasboulevard gereed. Destijds liep er langs de laatste schuur een betonnen pad 
iets naar beneden in noordelijke richting tot aan de 'Kippenbrug' over de Molensloot. (Die 
Molensloot stond in verbinding met het 'Balkengat' achter de Galgkade, waarbij houtzaag
molen 'De Roos' heeft gestaan). Over de brug woonde in de guanoschuur de familie De Ligt. 
Ik ben er één keer binnen geweest, want Job de Ligt zat bij mij op school en was van dezelf
de leeftijd. Wij kinderen begrepen niets van de naam 'Guanoschuur' en noemden het 'De 

Het Westerhoofd en de 

Westhavenkade of 

Buiten ha ven in de 

jaren '50, gezien vanaf 

het Oosterhoofd. Links 

Hotel-Café-Restaurant 

'De Maas' of 'Het 

Platje' van Van der 

Vlis. Vervolgens de 

winkel van Brons, de 

panden van Pietersen 

en de H.B.S. Op de 

achtergrond De Pel

molen. De passagiers-

boot in de Oude Haven 

is de 'Princesseplaat', 

die werd gebruikt voor 

vervoer van het Shell 

personeel. 

Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 
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Gouwe Haneschuur'. Toch is dit het begin van de 'Super' geweest. De vogelmest uit Chili 
heette 'Guano' of 'Chilisalpeter' en was een natuurlijke meststof. 

Rondom de basaltstenen kademuur van het Hoofd was een houten remmingswerk aan
gebracht, met zowel op laagwater niveau als iets boven de kade een houten rand van onge
veer 50 centimeter breed. Ik héb daar wat gestaan, 's zomers, maar ook m de winter als het 
zware rivierijs tegen de schoeiing drukte. Het hele houten steigerwerk stond dan te trillen en 
te kraken. Altijd waren er verzakkingen. Zou nu, 50 jaar later, het Hoofd definitief worden 
aangepakt of stort 'Het Platje' in? De tijd zal het leren. 

Luchtfoto van het 
noordelijke deel van 

het beschreven gebied 
in 1938. Links onder

aan de voormalige 
rijstpellerij 'De Rijst-

halm', met daar tegen
over het gebouw van 
De Pelmolen aan de 

havenkant. In het mid
den, links van De Pel

molen, twee van de 
drie villa's van Van 

Dusseldorp. 
Tussen de restanten 
van molen 'De Bonte 

Os' en het ouderlijk 
huis van de auteur is 

naar links een deel van 
de Galgkade te zien. 

Daarachter de 
Spoorhavenbrug en de 

Spoorhaven met het 
witte en gele zwem

bad. Langs de Spoor
haven de laadperrons. 
Op de achtergrond het 

Stationsgebouw, de 
Parallelweg en het 

Handelsgebouw. 
Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 

De Spoorhaven 
Als je vanaf de Spoorhavenbrug de Spoorhaven inkeek, dan had je rechts, achter de 
beschoeiing de woning van Willem Borsboom, die groente verkocht bij de Visbank. Zijn 
woning was een klein scheepje, hoog en droog op de kant, met wat aangebouwde schuur
tjes. Om de boot heen was een smal paadje met een zware treurwilg, 's Zomers kon je dan 
man en vrouw zien zitten genieten op een bank voor het scheepje, onder de boom. Vanaf 
het laadperron van het spoor moest je twee treetjes af om bij hen te komen. 

Dat laadperron liep door tot het einde van de Spoorhaven en het achterste deel was 
voorzien van een houten steiger. Nog steeds is een deel van dat perron zichtbaar. Vanaf de 
Galgkade keek je er schuin omhoog tegenaan. Nu kijk je erop neer. Ik schat dat het hele 
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gebied nu zo'n 2 1/2 tot 3 meter is opgehoogd. Hoewel de Spoorhaven werd aangelegd 
voor het overslaan van goederen van een spoortrein in een boot, heb ik er nooit een schuit 
voor de kant gezien. Wel werden er af en toe spoorwagons geladen en gelost. Ik herinner 
mij één wagon, tot de nok vol met gespleten en geschilde wilgentenen, de zogenaamde 
'hoepen' voor de kuiperijen. Ik mocht de hoepen die tussen perron en wagon vielen mee
nemen voor kachelhoutjes. 

Aan de linkerkant, dus de zuidkant van 
de haven was meer te beleven. Daar liep 
een koolas-paadje tot achteraan de haven. 
Eerst kreeg je de heg van onze tuin, die liep 
tot aan het zwembad. Daartegenover lag de 
schuit van buurman Van der Lee met zijn 
geestelijk gehandicapte zoon Gilles. De 
buurman was een weduwnaar die heel 
goed voor zichzelf en Gilles zorgde. Hij brei
de zijn eigen sokken en haalde drinkwater 
bij de Julianabrug met twee emmers aan 
een juk. Het was daarbinnen altijd knus en 
warm en Gilles zei altijd dat ik z'n vriend 
was. Vervolgens kwam je aan het zwembad. De twee eerste baden waren in de strenge oor
logswinters kapot gevroren en kort na de oorlog kwam er een 'kikkerbad' op de wal en het 
'grote bad' in de Spoorhaven. Dit laatste bad bestond uit een ponton met loopbrug en drie 
zware houten balken op de andere zijden. Ik heb daar ontzettend veel lol gehad. Met laag-
water dook je met je hoofd in de modder, maar steeds kwam iedereen weer boven. Alleen 
kwam er dan een peterolievlek op het water. Ook dreef er wel eens wat langs van buurman 
Van der Lee, want die had geen riolering. Onder de steigers van het spoor zaten ook veel 
ratten, maar die hielden zich koest als het zwembad open was. Toch zijn we er nooit ziek 
geworden. Badmeester was Wapenaar en Buys was zijn assistent. 

Achter het zwembad waren de steigers van de Watersportvereniging 'Vlaardingen'. 
Buurman Sey hield die in de gaten en joeg de kwajongens weg. Aan de steiger was een vlot 
vastgemaakt voor de leden van Watersportvereniging 'De Bommeer', die de rivier op wil
den. Dat vlot is later naar de Vlaardingse Vaart gegaan, direct achter Phul Borst. Sommige 
zeilers gingen een weekend de Maas op. Zo herinner ik mij Tinus den Breems met zijn moe
der. Zij hadden een prachtig rond scheepje, een Staverse Jol, en vulden hun groene mand
fles bij ons thuis met water. Na de oorlog heb ik de heer Ouwenbroek in zijn motorboot zien 
stappen. Die man was zo zwaar dat de boot helemaal scheef ging. 

Helemaal achter in de haven waren de steigers van Zwaneveld. Hij handelde in oud touw 
en dergelijke en sloeg dat op in een oude Westlandse schuit die tot zinkens toe afgeladen 
was. Hier lagen ook de roeiboten van de peurders, die op de rivier op paling visten. Ook de 
roeiboot die mijn vader na de oorlog heeft gebouwd had daar haar ligplaats. Tot 1940 lag 
achterin de haven nog een woonboot waarop de parlevinker De Neef met zijn kinderrijk 
gezin woonde. Hij voer elke morgen met een grote roeiboot met handel de rivier op en roei
de 's avonds weer terug. Alles zonder motor. Kort voor de oorlog kon hij vast werk krijgen 
bij de HEVEA Fabriek in Heveadorp aan de Lek. Ik was nog maar net vijf jaar, maar als ik mijn 
ogen dichtdoe dan zie ik nóg zijn vertrek uit de haven. Eerst een sleepboot, dan de woon-

Het laadperron aan de 

Spoorhaven. 

Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 
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schuit afgeladen vol met zijn afgebroken schuurtjes op het dak en zijn geit voorop. Ten slot
te zijn parlevinkersboot. 

De Galgkade 
Ons huis, zoals ik eerder vertelde, stond op de rechterhoek als je de Galgkade inliep. De 
lange tuin liep tot het erfje van buurman Timmer. Hij had daar een schuur met konijnen en 
een tuintje, w/at hij in de jaren '50 als fietsenstalling gebruikte. Dan kreeg je het eerste 
'hoogertje' zoals wij dat noemden. Men zei dat daar de galg had gestaan. Vervolgens de 
houtloods van Aart de Neef en daarachter het tweede 'hoogertje'. De 'hoogertjes' waren 50 
tot 75 centimeter hoger dan de Galgkade. Vandaar tot de voetbalvelden was een moeras dat 
van water werd voorzien door een buis onder de Galgkade door. Hier eindigde de Galgkade 
met een oprit naar de voetbalvelden van 'De Hollandiaan'. Tussen twee sloten door liep dan 
nog een paadje naar links, dat doodliep op de traankokerij van Van der Plas. Veel activitei
ten heb ik daar overigens niet gezien. Wel had Van der Plas daar een paard lopen. 

Aan de linkerkant van de Galgkade, dus aan de zuidzijde, stond tegen het huisje van 
buurvrouw Dijkshoorn het restant van molen 'De Bonte Os'. Dikke taps toelopende muren, 
vierkant gebouwd tot de eerste verdieping met daarop een vrijwel plat zinken dak. 

Het zwembad ir) de Daartegenaan een lange opslagloods die in mijn tijd werd gebruikt voor opslag van de 
Spoorhaven. Geheel Sunlight Zeepfabriek. De vloer ervan lag gelijk met de vloer van een paard-en-wagen, dus 

rechts op de oever was hoog genoeg voor stormvloeden. Dan kreeg je het vrijstaande huis van buurman Timmer. 
het 'Kikkerbadje' voor Hij, en later zijn zoon Eef waren schipper van de 'Sonja', een personeelsboot van naar ik 
de jeugd. Op de ach- dacht de Albatros (Superfosfaatfabriek) aan de overkant van de Maas. Behalve zoon Eef had 
tergrond villa 'Beca- Timmer nog een zoon Bas en drie dochters, waarvan de oudste, Pleuntje, dienstbode was 

lotti'en de bebouwing bij Van Abshoven aan de Oosthavenkade, op de hoek van de Maasstraat. 
van de zuidzijde van de Naast Timmer was een groen uitgeslagen schutting en vervolgens een vrij nieuw pand 

Galgkade. waarin vier gezinnen woonden. In het eerste benedenhuis woonde de familie De Goede. 
Foto: Stadsarchief Hun dochter was koffiejuffrouw in het Handelsgebouw. Later woonde Jan Hulsman er met 

Vlaardingen zijn gezin. Een uitstekende motormonteur van de firma Houdijk in de Ie Van Leijden 
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Gaelstraat. Boven woonde de familie Lensveld, later de familie Reitenbach. Deze laatste was 
sluis- en brugwachter en kreeg later een dienstwoning naast het Handelsgebouw op de 
Westhavenkade. Het tweede benedenhuis werd bewoond door de familie Seij, een groot 
gezin met sterke jongens die af en toe een scheepje losten. Buurman Seij zelf hield toezicht 
op de jachten in de Spoorhaven en rookte zelf gevangen paling, waar wij wel eens een bosje 
van kochten. Boven Seij woonde het gezin Haddeman en later de familie Van Toor. Een zoon 
werd op dezelfde dag geboren als Koningin Beatrix, 's Avonds kwam er een muziekkorps 
door de Galgkade voor een serenade. 

Verder doorlopend m de Galgkade, nog steeds links, kreeg je het mooie huisje van de 
familie Brederveld. Het was een dienstwoning van de houtzagerij van Aart de Neef. Vader 
Brederveld was werfbaas geweest. Zijn zoon Keesie was sjouwer, en woonde daar met drie 
zussen. Ik zie hem nog lopen, met een leren schouderstuk tegen de slijtage van het sjouwen 
met die zware planken en balken. Op de hoek van het huisje begon een verbreding in de 
weg, waar paard-en-wagen konden keren. 
Daar was ook het kantoor. Tenslotte kreeg 
je dan de zagerij waar de schooljeugd na de 
oorlog werd vermaakt met poppenkast 
enzo. Die loods staat er nog steeds, dat wil 
zeggen: een nieuwe hogere loods, maar 
wel op dezelfde plaats. Achter de loods was 
'Het Balkengat', een bijna dichtgegroeid 
water met aan alle zijden riet, dat in verbin
ding stond met de Maas door een sloot die 
uitkwam onder het bruggetje van de familie 
De Ligt bij de guanoschuur op het Hoofd. (In 
het Balkengat werd vroeger het hout gewa
terd, dat in houtzaagmolen 'De Roos' werd 
gezaagd). 

De Maaskant en de voetbalvelden 
Het gebied dat ik nu ga beschrijven ligt ten westen van de lijn Hoofd - eind Galgkade - eind 
Spoorhaven, tot aan de Sunlight Zeepfabriek, en vanaf de Maaskant tot de spoorlijn. 
Als je op het Hoofd het kippenbruggetje over liep dan kwam je langs de guanoschuur van 
De Ligt op een dijkje met een stenen glooiing, met aan de andere kant een weiland tot aan 
het 'Balkengat'. De basaltglooiing hield na een paar honderd meter op met een mooie rond
te, een soort hoofdje en daarna was er een inham tot aan de Sunlight. De eerste helft was 
een griend tot aan de sportvelden. Wat heb ik daar heerlijk kunnen spelen totdat in de jaren 
'50 Vlaardingen werd opgejaagd in de vaart der volken. Het laatstgenoemde weitje was te 
bereiken vanaf het eind van de Galgkade. Daar lag de oorsprong van de 'Flardinga Ruiters': 
de melkboerenpaarden graasden daar. Meteen na de oorlog ging dat terrein op de schop, 
letterlijk, want de N.S.B, gevangenen van kamp 'De Vergulde Hand' aan de Maassluissedijk, 
moesten daar een zwembad graven. Ik zie ze nog door de Galgkade marcheren met hun 
bewakers. Dat zwembad is er overigens nooit gekomen - de put liep bij elke vloed vol en bij 
eb stroomde het weer leeg - maar wel kwamen er een paar wippen en wat schommels, wat 
in de krant werd genoemd 'De grootste speeltuin van Europa'. Toegang 10 cent, maar geen 
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enkele beschutting tegen regen dus dat liep na een paar jaar ook af. Inmiddels was de 'vuil-
staal' achter de Waterleidingstraat vol en werd verplaatst naar dat gebied. De TV-koning 
Ferry Hoefnagels zwaaide daar de scepter en haalde daar weg wat van zijn gading was. Deze 
vuilnisbelt werd afgedekt met zand en toen weer verplaatst naar de Broekweg. 

De rest is gauw verteld. Het hele terrein werd opgespoten tot aan de voetbalvelden toe. 
De Maasboulevard met inham voor het Wagenveer werd aangelegd en niets herinnert meer 
aan dit stukje natuur. 

Het noordelijk deel van het beschreven gebied was al voor de oorlog met zand opgehoogd. 
Daar waren de voetbalvelden van 'De Hollandiaan' en van 'Fortuna'. Vanaf het einde van de 
Galgkade liep een pad schuin omhoog, met aan weerszijden de kassahokjes en hekwerk met 
boven op een bord met de naam 'De Hollandiaan', alles keurig in de witte verf. Als je bin
nen was dan had je rechts het tweede veld. Achter de goal tegen het hek van het spoor had 
terreinknecht Van Es zijn opstallen. Hij had daar o.a. een geit staan die het gras van de vel
den kort hield en als de geit het niet aankon maaide de heer Van Es het met zijn zeis. Met 
diezelfde zeis joeg hij mij en mijn vriendjes weg. Dat was jammer, want wij hadden daar een 
boomhut. Het hoofdveld met tribune lag achteraan, met aan de rivierzijde een ruime kanti
ne/kleedruimte. De kantinebaas was de heer Meijer. 

De twee voetbalvelden van 'Fortuna' waren bereikbaar vanaf de spoorwegovergang aan 
het eind van de Parallelweg, waar nu de Van Beethovensingel is. Via een smal paadje met 
de beide kassa's aan weerszijde kwam je dan bij het tweede veld. Het eerste veld was meer 
naar de Maaskant toe, met een tribune aan de westzijde en een kleine kantine ertegenaan 
gebouwd. Terreinknecht was de heer Reedijk. Ten westen van 'Fortuna' had je dan nog het 
voetbalveld van Sunlight, maar daar weet ik niets van, want zover kwam ik niet. Ik kwam bij 
het terrein van Fortuna via het terrein van Hollandia. Ik geloof dat er niet eens een hek was. 
Ook dit gebied is verder opgehoogd en daar kwam later de Ambachtschool en Unilever. 

Meidagen 1940 en daarna 
Op de 10e mei 1940 was ik net vijfjaar en toch zitten de beelden uit die dagen op mijn net
vlies gebrand. Ik sliep op de slaapkamer van mijn ouders, mijn bed stond onder een raam 
met uitzicht op het westen. Omstreeks vier uur die morgen werd ik wakker en hoorde en zag 
voor het eerst van mijn leven vanuit mijn bed vliegtuigen. "Dat is oorlog" zei mijn vader. Hij 
had er al op gerekend want hij had onze kelder al ingericht als schuilplaats. In de voortuin 
onder de heg lagen twee Nederlandse militairen met hun geweer en hielden 'Het Hoofd' en 
de Koningin Wilhelminahaven onder schot. Wat hebben die mensen kou geleden in die hel
dere nachten van de Pinksterdagen. Binnenkomen bij ons mochten ze niet van hun com
mandant, dus bracht moeder ze regelmatig iets warms. In die meidagen heb ik gewonden 
en doden binnen zien brengen bij de Rivierpolitie, recht tegenover ons huis, op de 
Oosthavenkade. Of die van de 'Jan van Galen' waren of van de Loodsboot die op een mijn 
was gelopen, weet ik niet. Ze werden naar het Handelsgebouw gebracht. Ook kwam er op 
zekere morgen een auto in volle vaart naar het Hoofd gereden met een peloton Engelse mili
tairen die de Shell kwamen ontmantelen. Ze kwamen van Hoek van Holland en ik heb ze niet 
terug zien komen. 

Op 20 mei werd de Oude Matex gebombardeerd. Zwarte rookwolken kwamen met de 
westenwind naar het Hoofd gewaaid. De meeste gezinnen uit onze buurt vertrokken naar 'de 
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Stad'. Ook wij gingen naar een oom in 
Vlaardinger-Ambacht. Oom Wim, die met 
zijn moeder bij ons inwoonde, ging die dag 
verschillende keren even naar ons huis kij
ken, om de nodige spullen halen en om de 
kippen te voeren. Bij de spoorbomen werd 
hij door een politieagent aangehouden 
omdat hij verdacht veel heen en weer liep 
en moest zijn naam zeggen. "Willem van 
Dorp heet ik", zei hij. Op dat moment kwam er een kennis langs die zei "Mogge Willem". 
"Kent u die man?" was de vraag van de politieman. "Jazeker, dat is Willem van Heere", zei 
de kennis, die niet beter wist dan dat hij een broer van mijn vader was. En zo werd oom 
Willem, met een geweer in zijn rug, opgebracht naar de wacht en opgesloten. Na een dag 
kwam hij weer vrij. Mijn vader was ongerust geworden en was blij hem weer te zien. 

Gevolg van het bom

bardement van de 

Oude Matex. 

Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 

En toen kwamen de Duitsers. Wij zaten er middenin. In villa 'Becalotti' kwam het 
Rijksarbeidsbureau (Gewestelijk Arbeidsbureau zeiden wij). Recht tegenover ons huis op de 
Oosthavenkade 84 zat de Ortskommandant en aan de Kon. Wilhelminahaven kwam een heel 
flottielje van de Kriegsmarine. Zingend, in het gelid, marcheerden zij, de Kriegsmarine, vaak 
door de Galgkade als zij gingen voetballen en sporten. Ook werd er achter de kantine van 
'De Hollandiaan' geoefend met handgranaten en vlammenwerpers. Met enkele vrienden 
stond ik daar gewoon vlak bij naar te kijken en gek genoeg: we werden nooit weggejaagd. 
Op zekere dag werd er bij ons aangebeld en stond er een Duitser voor de deur. Hij was kleer
maker in 'Becalotti' en vorderde de naaimachine van mijn moeder. "Niets ervan", zei mijn 
moeder, "ik heb zelf zes mensen hier in huis en ik kan de naaimachine niet missen". 
Uiteindelijk werd er afgesproken dat 'der Schneider' één ochtend in de week bij ons kwam 
naaien. Het was een aardige man en hij bracht vaak wat te eten voor ons mee. 

Oorlogsbelevenissen 
De eerste oorlogsjaren vielen voor mij als kind wel mee. Er was altijd wat te beleven op 'Het 
Hoofd'. Ik noem een paar gebeurtenissen. Eerst vlogen de Engelse bommenwerpers nog 
vrij laag en daar om alleen 's nachts. Daar werd volop op geschoten door de Duitsers. De 
volgende morgen voor dag en dauw ging ik dan scherven zoeken rondom ons huis en op 
de voetbalvelden achteraan de Galgkade. Niet op het Hoofd zelf, want daar waren de jon
gens van Pietersen en Visser heer en meester. Die scherven waren messcherp en ik had een 
schoenendoos vol. We kenden diverse soorten granaten en ruilden onderling, Later vlogen 
de bommenwerpers zo hoog dat de afweer er niet bij kon. Bij heldere hemel zag je ze blin
ken in de zon. Golf na golf hoorde je ze in het westen aan komen zoemen. Om de radar te 
misleiden gooiden zij een soort zilverpapieren strippen naar beneden. Ook die verzamelde 
ik. 

Op een dag werd er tegenover ons huis op de kade een kolossale machine geïnstalleerd. 
Een stoommachine dreef via een lange leren riem een machine aan, die hooi en stro tot 
balen kon persen. Dat ging met veel lawaai en stof gepaard. Dit werk ging tot het donker, 
circa 9 uur 's avonds door. Boeren reden af en aan met hun hooiwagens en de balen wer
den na het seizoen in rijnaken geladen richting Duitsland. Op dezelfde manier verdween een 
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schuit met radiotoestellen. De bevolking had ze ingeleverd in de H.B.S. en van daaruit liet 
men ze in een lichter glijden. Ik stond erbij en begreep niet dat ze er zo ruw mee omgingen. 
Ha fijn, dacht ik, die zijn kapot, daar hebben ze niks meer aan. Dat gebeurde in mei 1943. 

We kregen ook wel eens wat terug van de Duitsers. Zo zijn er tientallen aken met den
nenstammetjes bij ons voor de deur afgemeerd. De kale stammen werden in het weiland 
rondom Vlaardingen in de grond geplant om luchtlandingen tegen te gaan. Dikkere stam
men en eikenhoutbomen werden gelost met een ander doel: die gingen per paard-en-
wagen naar de houtzagerij aan de Galgkade. Ik weet het niet, maar misschien werden die 
gebruikt voor het vergassen of voor houtblokjes voor de aandrijving van auto's. Als de 
paard-en-wagens elkaar passeerden in die smalle Galgkade viel er wel eens een boomstam 
over de heg in onze tuin. Nou, dat kwam ons wel goed van pas! Met mijn vader samen aan 
de trekzaag hebben we ze klein gemaakt. Éénmaal reed een wagen die niet op de rem stond, 
achteruit in de Buitenhaven, met het paard er achteraan. Ik heb de Duitsers nooit zo hard 
horen schreeuwen als toen. Enkele Duitsers sprongen met een mes in de hand in het water 
om het tuig los te snijden, maar helaas, het paard is verdronken. 

Op zekere dag, tegen het einde van de oorlog, kregen wij plotseling voor een paar dagen 
drie Duitsers te logeren. Hier komen zeven man te slapen, zei een officier tegen mijn moe
der. Dat kan helemaal niet, kermde mijn moeder, we zijn zelf al met zeven personen. 
Uiteindelijk kregen we drie man toegewezen. Ze waren van de Moerdijk af komen lopen, 
dodelijk vermoeid en vuil. Hun groep was in Frankrijk verslagen en zij zouden in 't Westland 
op krachten komen. Zij sliepen in de voorkamer op de grond, dat waren ze wel gewend zei
den ze. Hun veldkeuken stond op de Parallelweg. Daar slachtten ze op zondagmorgen een 
kreupel paard. Ik heb er lang bij staan kijken en heb er de zondagschool in de Savornin 
Lohmanschool in de Prins Hendrikstraat voor laten schieten. Als ze 's avonds kwamen sla
pen brachten ze wel eens een stuk worst of kaas mee. Moeder had medelijden met ze, ze 
waren de oorlog zo zat. Eén vertelde dat hij thuis net zo'n knul had als ik en ik moest op zijn 
schoot zitten. 

Kerst 1944 vergeet ik ook nooit meer. Ik zat op een kinderkoor en we hadden een uit
voering in de Hoflaankerk 'Al wat adem heeft...'. Ik denk van halfzeven tot halfacht 's avonds, 
want vader was net thuis en om 8 uur was het 'spertijd'. In de koude kerk brandde in totaal 
tien kaarsen. Op de terugweg was het zo aardedonker en regenachtig dat het geen verschil 
maakte of je je ogen open of dicht hield. Pa voorop, Moe erachter en ik weer daarachter, 
hand in hand schuifelden we naar huis. Tot het Handelsgebouw liepen we langs de muren, 
maar daarna moesten we oversteken. We zijn er gekomen, maar vraag niet hoe. Diezelfde 
week zijn vier personen op verschillende plaatsen in de haven geraakt tengevolge van de 
duisternis. 

Oorlogsgeweld 
Angst heb ik nooit gekend, waarschijnlijk was ik er te jong voor, maar voor mijn ouders was 
het wonen op het Hoofd toch angstiger dan 'in de stad'. Ook in bed op zolder was ik niet 
bang, want mijn oudere broer had mij wijsgemaakt dat kogels niet door de dekens konden 
dringen. Hij had dat gedemonstreerd door een deken op te hangen en daar keihard een 
grote steen tegenaan te gooien. De kracht van een kogel werd door de deken geabsorbeerd 
en ik geloofde dat. Zo stond ik op blote voeten, met een omgeslagen deken voor het open 
zolderraam naar het vuurwerk te kijken als de Duitsers weer eens een vliegtuig in hun schijn-
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werpers te pakken hadden. Het was lichtspoormunitie in alle kleuren, prachtig vond ik dat. 
Op drie juni 1940, rond middernacht, was het luchtgevecht zó hevig dat mijn vader het nodig 
vond te vluchten. Achteraf begrijp ik dat wel, want ons huis lag precies in het schootsveld 
van het geschut van de schepen in de Nieuwe Haven. Ik werd uit bed gehaald en op blote 
voeten, tussen de scherven door, zijn we toen over de Spoorbrug en de Julianabrug naar 
de Callenburgstraat gegaan, waar kennissen woonden. 

Op een mooie zomermiddag rond drie uur was er weer luchtalarm. Het was onder 
schooltijd en wij moesten onder de schoolbanken kruipen, dat was toen de gewoonte. Later 
moesten alle klassen in de gang gaan staan, met de rug tegen de muur en met z'n allen zin
gen zo hard als je kon. Die middag zaten we dus onder de bank aan de vlechten van de meis
jes te trekken. Er vielen bommen en het was een hels lawaai. Na het sein veilig mocht ik 
gelijk naar huis, want, zei men: er waren bommen op het Hoofd gevallen. Ik rende naar huis, 
maar bij de Ohegoedfabriek van Van Toor op de Parallelweg zag ik ons huis nog overeind 
staan, dus ik kon rustig verder lopen. De bommen waren toen in één rechte lijn gevallen 
vanaf het pakhuis aan de Nieuwe Haven, waar later de ijsfabriek is gebouwd, de havenkade 
vóór Van Toor, via het Hoofd en in de rivier de laatste bommen. Mijn moeder en oma had
den in de kelder gezeten. Ons huis had enkel wat glasschade, maar dat gebeurde wel meer. 
Onder andere op 23 maart 1945 bij de aanval op de Sunlight. 

Op het terrein van de Sunlight Zeep
fabrieken werden V I's afgeschoten. Ze wer
den 's nachts aangevoerd per spoor. Ik heb 
ze wel zien wegvliegen. Eerst een stukje als 
raket, dan een paar seconden stil en dan 
maar hopen dat de motor aansloeg. Wij tel
den de seconden. Duurde het te lang dan 
zou de raket neerstorten, maar als het ver
lossende geronk klonk was je opgelucht. Je 
dacht niet aan de mensen in Londen die ze 
op hun kop kregen. Enkele dagen voor het 
bombardement, op een zondagmorgen 
voor kerktijd, vloog er een Engelse jager 
rakelings over ons huis. Hij kwam over de Nieuwe Haven aan en via de Spoorhaven naar de 
Sunlight. Er is geen schot gelost, want hij was in twee tellen verdwenen, het was zo 
gebeurd. Wij hadden wat scheve pannen op het dak, verder geen schade. 

Op de dag van het bombardement had er al een hele tijd, heel hoog, een vliegtuig rond-
gecirkeld, en toen gebeurde het. Ik stond in de tuin en zag een hele rits bommen, langzaam 
draaiend om hun as, over ons huis komen. Ze waren boven de Nieuwe Haven gelost en zeil
den zo richting Sunlight. Vóór ze vielen was ik al in de kelder. De Duitsers waren in paniek 
en renden ongeordend door de Galgkade naar de Sunlight. Nooit is er vandaar nog één V I 
afgeschoten. 

Ten slotte wil ik nog noemen het laten springen van de overslagkranen bij de Vulcaan-
haven. 's Morgens kwam er een Duitser aan de deur die zei dat we alle ramen en deuren 
open moesten zetten vanwege de verwachte luchtdruk. Ik heb vanaf de havenkant bij de Pel
molen de kranen door hun poten zien zakken, maar luchtdruk kwam er niet. Waarschijnlijk 
was het te ver weg. Dat waren zo mijn oorlogservaringen op 'Het Hoofd' tussen 1940/1945. 

De Sunlight Zeep

fabriek na het bombar

dement van de VI stel

ling. De V I's zijn hier

vandaan gelukkig maar 

één maand afgevuurd, 

namelijk van 23 febru
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Pas twee dagen na de oorlog werd het voor mij echt gevaarlijk toen de Duitsers in het wilde 
weg gingen schieten toen op de Oude-Havenbrug 'Stuka's' werden kaalgeknipt. Maar dat 
vertel ik in een volgend hoofdstuk. 

Beukennootjes zoeken 
aan de Hogelaan: niet 
om te snoepen, maar 

om te eten' 
Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 

Hongerwinter 
De laatste maanden van de oorlog moeten voor onze ouders wel hard zijn geweest: geen 
gas, geen elektriciteit, geen kleding en weinig eten. Ik was inmiddels 10 jaar en heb dat toch 
anders ervaren: geen school en toch altijd in de weer, blij met een kleinigheid en weten dat 
de klasgenoten uit de Vettenoord het nog slechter hadden. Ik noem een aantal bezigheden: 

Na een storm in het donker nog naar de 
Hogelaan om als eerste beukennootjes te 
zoeken zo gauw het licht was. We poften die 
op de kachel en genoten ervan. Ook moest 
ik wel eens vroeg op om in de rij te gaan 
staan bij bijvoorbeeld Fok in de Brede 
Havenstraat. Tegen dat de winkel om 9 uur 
openging kwam mijn oudere zuster mij 
aflossen en kon ik naar huis om me te war
men. 'Fok' zat naast C. Jamin. Ik stond in de 
rij voor koekjes 'zonder bon'. Zo'n aanbie
ding werd vantevoren aangekondigd en 
ging als een lopend vuurtje door de stad. 

Wat ik ook deed was kolenzeven. Ik deed 
dat uit de as van de Pelmolen, die tegen de 
zuidgevel aan werd gestort. Op zoek naar 
kolen is na de Spoorwegstaking heel de 

spoordijk zo afgegraven door kinderen van de Spoorsingel en op zoek naar hout is door de 
Vettenoordkinderen alles, ook het Stationsgebouw, gesloopt en afgegraven. 

Tussen de straatstenen van de Pelmolen heb ik nog erwten uit zitten pikken, iets wat nu 
de duiven doen, maar die laatste waren allang op gegeten, evenals de konijnen. Dus gras 
snijden, wat ik graag deed, hoefde niet meer. 

Wat ik ook graag deed was houtjes hakken in de kolenkelder. Daar onder de grond was 
het warmer dan in huis en bovendien kreeg je het van het houthakken ook warm. Ik zei al 
dat ik me bevoorrecht voelde. Wij hadden een grote tuin, bomen rondom, een vat met zuur
kool en een ton met kroten en winterpeen in de kolenkelder, In de andere kelder stonden de 
weckflessen op de planken. Verder heb ik met hamer en koubeitel schors van bomen gevild 
die opgeslagen lagen op het tweede 'Hoogertje' aan de Galgkade. Dat mocht van de 
Duitsers, maar de kromme bomen waren levensgevaarlijk als ze zouden kantelen, want wij 
kropen daarop en onder om bij de schors te komen. Maar mijn ouders waren er blij mee, 
want de schors brandde als een lier. 

Achter in de Nieuwe Haven bij de visafslag was een Rijnaak opgelegd, afgeladen met 
zout, wat toen goud waard was. De dekknecht woonde met zijn vrouw in het vooronder en 
die aten er goed van. Eenmaal in de week mocht ik daar mee-eten, maar ik moest wel 'De 
Vliegende Hollander', een verzetsblaadje meebrengen. Dat blaadje stopte ik in mijn kniekous 
en zo wandelde ik langs de Kriegsmarine helemaal om de Nieuwe Haven. Ik at dan wat ik 



22 

kon en met mijn dikke buik terug was nog 
zwaarder dan heen met een dikke sok. 
Achteraf gezien heb ik toch eigenlijk ook in 
het Verzet gezeten. 

Het eten van de gaarkeuken ging ik ook 
altijd halen en dan probeerde ik in de rij te 
gaan staan waar mijn schoolmeester uit
deelde. Van meester De Korte kreeg ik dan 
een schep met een kop erop. Het eten werd 
uitgedeeld in de bewaarschool ('kakschool' zeiden wij) in de Prins Hendrikstraat. Ten slotte 
heb ik ook nog eens een bon gehad om bij Wout van Leeuwen te gaan eten. Ik kreeg een 
papje van wat ik denk dat het visvoer met water was en een scheutje dikke melk van de 
Hollandia. Het was een traktatie, ik proef het nu nog als ik er aan denk. 

Op 29 april 1945 vierde mijn moeder haar 50e verjaardag met een 'dineetje'. Vader had 
van een schuitenschipper een pond gehakt kunnen kopen. Van welk dier werd er niet bij ver
teld, maar we zijn er niet ziek van geworden. Moeder had haar laatste weckfles met snijbo
nen opengemaakt. Of er aardappelen waren weet ik niet meer. Zo zaten wij die bewuste zon
dagmorgen om halféén met z'n negenen rond de tafel: ons gezin, opoe zonder oom Wim, 
want die zat in Berlijn, en twee tantes die het in de Waalstraat ook niet zo breed hadden. 

Op het moment dat moeder met de juspan met daarin negen balletjes uit de keuken 
kwam, hoorden wij vliegtuigen en renden de tuin in. Engelse vliegtuigen met voedsel vlo
gen laag over. Wij juichten en zwaaiden en waren door het dolle heen. Maar moeder stond 
in de deuropening en riep: "Ach jongens, kom nou toch, het eten wordt koud". 

Zo ben ik nog aardig door de hongerwinter heen gerold. Dat bleek wel na de oorlog. 
Kinderen konden uitgezonden worden naar 't buitenland om op te sterken. De keuring was 
in een lokaaltje in het Emaus. Ik ging er naar toe, want ik wilde graag. Maar, helaas, ik werd 
afgekeurd... ik was te goed. Drie kinderen uit mijn klas gingen voor enkele maanden weg, 
één naar Engeland, één naar Zweden en één naar Zwitserland. Met sterke verhalen kwamen 
zij terug. Jo Kal had in Zwitserland zelfs echte bergschoenen gekregen. Wij jongens moch
ten ze om de beurt even aan. De meeste hadden nog nooit schoenen aan gehad, want wij 
liepen altijd op klompen. En wij waren stik jaloers op Jo met zijn bergschoenen. 

Eten halen in de 
Gaarkeuken. 
Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen 

Bevrijding en daarna 
Op de 4e mei 's avonds hoorde ik gejuich: de jongens van Pietersen en Visser waren de 
straat opgegaan, hoewel het al spertijd was. Mijn vader verbood mij naar buiten te gaan en 
daar had hij achteraf gelijk in, want de Duitsers in paniek waren onberekenbaar. Dat bleek 
de volgende dag nog, toen enkele Duitsers in het wildeweg schoten bij een opstootje op de 
Oude-Havenbrug. Ik was die morgen al vroeg 'naar de stad' gegaan en was erbij toen het 
gebeurde. Ik rende weg en dook de winkel van 'Roodkapje' op de Schiedamseweg binnen. 
Dit is voor mij het gevaarlijkste moment van de oorlog geweest. 

Op 'Het Hoofd' gebeurde niet zo veel. In de turnzaal van de H.B.S. hebben we met alle 
bewoners nog een feestavond gehad. In de houtzagerij van A. de Neef werd voor de 
Vlaardingse jeugd een voorstelling gegeven met zang en dans en een goochelaar. 
Klasgewijs kwam men dan aan, een paar dagen lang, steeds nieuwe groepen. Van de 
Galgkade liepen we dan naar de EVAG garage aan de Boslaan, waar iets dergelijks te genie-
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ten viel en het feest eindigde met een film in de Luxor Bioscoop op de Westhavenkade. 

Gedurende de oorlog was er op 'Het Hoofd' veel gebeurd, maar weinig veranderd. Maar na 
1945 gingen de ontwikkelingen heel snel. 'Nederland Herrijst' en dat gebeurde al gauw aan 
de overkant van de Maas. Shell, Caltex, Albatros en vele andere industrieën hadden perso
neel nodig en dat kwam vooral uit Vlaardingen. Elk bedrijf had zijn eigen schepen om de 
mensen over te zetten. De meeste mensen kwamen per fiets naar het Hoofd. De stallingen 
voor die fietsen kwamen eerst op het Hoofd zelf. Eén in de hoek bij het 'Kippenbruggetje', 
één in het pakhuis waar nu de antiquair zit en vervolgens één in de brede straat tussen 'Het 

Overzicht vanaf het Platje' en de groep huizen waar o.a. de heer Brons zijn winkel had. Ook de heer Sterk begon 
Handelsgebouw aan fietsen te stallen in de schuur die naast villa 'Becalotti' stond. Ik zie die man nog voor me: 

de Parallelweg van de met twee fietsen tegelijk liep hij een kippenbrug op die leidde naar de bovenverdieping van 
drukte die aan het de schuur. Zelfs buurman Timmer in de Galgkade stalde fietsen op zijn erf en nog was het 

einde van elke werk- niet genoeg: tegen elk hek of muurtje stonden drie tot vier rijen dik de fietsen. 
dag ontstond als de De geweldige toename van de industrie had ook zijn schaduwkanten. De luchtverontreini-

vele werknemers van ging nam enorm toe en op het water dreef steeds meer olie. De glooiing, dukdalven, kade-
t/e petrochemische muren, ze zaten m 1950 stijf onder de vette troep, zelfs tot lagen van twee centimeter dikte. 

industrie aan de over- Het is nu onvoorstelbaar, maar ja, van het woord 'Milieu' had nog nooit iemand gehoord. 
kant van de Maas per Een ramp kon niet uitblijven en dat gebeurde dus ook. Achter in de Nieuwe Haven, de 
fiets naar huis gingen. Koningin Wilhelminahaven, raakte door een lasvonk het water en de kademuren in brand. 
De vele fietsenstallin- waarbij nog brandweermensen zijn omgekomen. 

gen waren echt nodig' 
Op de voorgrond het 

plein bil het spoorweg
station met de Wilhel-

minalantaarn. Op de 
achtergrond links de 

Oosthavenkade en het 
Grote Visserijplein. 

Rechts De Pelmolen en 
een deel van de Galg

kade. Het ouderlijk 
huis van de auteur is 

hier al gesloopt, even
als de Spoorhaven-

brug, dus de foto moet 
van na 1956 dateren 
Geheel op de achter

grond, aan de overzij
de van de Maas, de 

fabrieken waar de fiet
sende mannen en/of 

vrouwen werkten. 
Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 
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De spoorlijn Hoek van Holland-Rotterdam werd ook snel hersteld. Dat was belangrijk voor 
aan- en afvoer en bevoorrading van de bezettingstroepen in Duitsland. Dat vervoer ging via 
de schepen op de lijn Hoek van Holland-Harwich. Wat een gezicht was dat: die kolossale 
locomotieven. Ik ruik nog die bijzondere lucht van stoom en rook. Wij waren niet van de 
spoorbaan weg te krijgen, want soms gooiden de Engelsen snoep, kauwgom of sigaretten 
uit het raam, waar wij om vochten. Dat kwam omdat de treinen heel langzaam over de 
Spoorbrug reden en wij daardoor tijd hadden om te roepen en te zwaaien. 

De Bezettingsmacht in Duitsland bracht nog meer activiteiten op het Hoofd. Lege 
whiskyvaten kwamen per Rijnaak aan, werden gelost en door Van der Windt uit de Van 
Leijden Gaelstraat met paard-en-wagen naar A. de Neef gebracht, waar ze werden schoon
gemaakt, waarbij menig druppeltje whisky werd opgevangen. Zelfs het paard liep slingerend 
door de Galgkade, maar dat kan van de lucht gekomen zijn. Schoongemaakt gingen die 
vaten dan weer terug naar Engeland. 

Ik heb al geschreven over het ophogen met huisvuil en zand van het terrein achter de 
Galgkade. Veel verkeer dus van vuilnisauto's en van Lensveld's landtransport in die smalle 
Galgkade. Later moest die straat opgehoogd en verbreed worden en aansluiting geven op 
een nieuwe brug over de Oude Haven, zodat er een doorgaande verbinding kwam van 
Schiedam naar Maassluis. Daartoe werd ons huis onteigend en in 1952 gesloopt. Veertig 
jaar voordat die verbinding er uiteindelijk kwam! Maar gelukkig net vóór de waters
noodramp van 1 februari 1953. Ik was toen 17 jaar. Het was mooi geweest, ik wilde wel weg 
van 'Het Hoofd'. Ik heb er een mooie jeugd gehad en ik kan er met plezier op terugzien. 

Op de voorgrond een 

personeelsboot, waar-

schijnlijl( de 'Sonja' 

van Eef Timmer. 

Daaractiter de 

Brielseboot, die tegen

over Pietersen ligt. 

Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen 

Verkeer en vervoer 
Er was altijd veel drukte op 'Het Hoofd". 
Zondagsmiddags en ook 's zomersavonds 
was er een continue stroom mensen die 
allemaal even in de Maas wilden spugen. 
Ook de voetballiefhebbers van de Hollan-
diaan kwamen over de Spoorhavenbrug. 
Door de weeks kwamen er veel melkboeren 
en bakkers langs, leder had zijn vaste klan
ten. Zo hadden wij twee bakkers en melk
boeren aan de deur. Opoe had bakker Van 
Tienen en melkboer Broek en moeder had 
als bakker Jacs. den Boer en als melkboer 
Van der Marel. Op een holletje gingen ze de 
brug af, maar terug moest er flink geduwd 
worden. 

De Brielseboot gaf ook altijd leven in de 
brouwerij. In mijn tijd meerde hij af voor het 
pand van Pietersen. Ik ben in 1944 ook een 
keer mee geweest om in Zwartewaal aard
appelen te halen. Daar was een aardappe-
lenboer die iedereen, ik denk, vijf kilo aard
appels verkocht. Dan was het rennen om de 
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Vertrek van de 
'Obadjanen' voor het 

Pinksterreisje naar 
Oostvoorne. 

Groentekar met trek-
hond. 

Foto's: Stadsarchief 
Vlaardingen 

eerste te zijn en gelijk weer terug, want de boot voer nog door naar Den Briel en keerde daar 
gelijk weer om. Ik denk dat zij binnen het uur weer terug was in Zwartewaal. Soms stond er 
bij terugkomst in Vlaardingen een paard-en-wagen aan de kant, nou dan wist je het al: dan 
mocht je zelf je zakje aardappelen op de wagen gooien en was je je geld en je aardappelen 
kwijt. Het waren nota bene Nederlandse controleurs die je dit aandeden. 

Heel wat prettiger waren na de oorlog de 
Pinksterreizen naar Oostvoorne. Al vroeg in 
de morgen kwamen alle groepen 
'Obadjanen' en L en Vers aangemarcheerd, 
de Pijpers voorop. De boot lag dan voor de 
Galgkade. Helemaal scheef liggend voeren 
we dan de rivier op, want iedereen stond 
aan één kant want er moest gezwaaid wor
den. Het Hoofd zag dan zwart van de 
ouders, 's Avonds herhaalde dit zich weer. 
We liepen dan zingend van Den Briel naar 
Oostvoorne: Potje met vet, Ie couplet'. Als 
we op het strand aankwamen waren we al 
bij couplet 100. 

Éénmaal per jaar was er dan nog een processie van 'De Martelaren van Den Briel'. 
Zingend kwamen dan de gelovigen van de trein naar de boot gelopen. Ze gingen water 
halen in Den Briel. 's Avonds kwamen ze terug met hun kruiken en flessen. 

De Pernisserboot meerde af op de kop van het Hoofd. Waar deze vandaan kwam en 
waar hij heen ging weet ik niet, maar hij nam veel vracht mee, waar Slem het nog druk mee 
had. De Beijerlandseboot kwam 's morgens rond acht uur aan in de Buitenhaven tegenover 
de Galgkade. Het dek stond afgeladen vol met handkarren van groenteboeren, de Beijer-
landers. Onder de wagens sliepen de trekhonden, maar zo gauw als de loopplank was uit
gelegd, begonnen ze oorverdovend te blaffen. Dan waren ze bijna niet te houden, zo graag 
wilden zij trekken. Nou dat kon, want ze moesten al meteen de hol op naar de Spoor-
havenbrug. De honden waren sterk, maar daarbij hielpen ook de groenteboeren elkaar. 

Ik heb gezien dat de trekhonden in 1944 in het Handelsgebouw werden gekeurd. De 

wagens waren zwaar, met extra planken 
rondom en aan haken hingen zakken met 
aardappelen. Sommigen zetten een deel 
van hun lading bij ons onder de heg en kwa
men dat rond het middaguur weer ophalen. 
Ook waren er Beijerlanders die hun wagens 
niet meenamen naar huis, maar deze stal
den bij de familie Toledo die in het voorma
lige koetshuis van de familie Van Dussel-
dorp woonde. 

Toen de bootdienst werd opgeheven 
hebben verscheidene Beijerlanders zich in 
Vlaardingen gevestigd met een groentewin
kel. 
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De 'Heen en Weer IX' van de Gemeente Rotterdam vertrok van een ponton naast het Hoofd 
en voer rechtover de Maas naar de Petroleumweg en vandaar naar de Vondelingenplaat en 
stak vervolgens weer schuin over naar Vlaardingen. De aanlegponton was een geliefd plek
je voor de jeugd. 'Een hangplek' zou men het nu noemen. 

Met mijn tantes, die een mooie kruiwagen hadden, ben ik in de oorlog wel mee geweest 
naar de 'Overkant' om aardappels te halen. U ^ , ..._ " 
Rechtover gingen we richting Pernis en via 
de Vondelingenplaat naar Spijkenisse, alles 
lopend en soms ook voor niets. Als er con
trole stond bij de Spijkenisserbrug moest je 
alles afgeven en kwam je vermoeid met 
lege handen thuis. Na de oorlog, zo rond 
1950, voeren we over als we met 'Obadja' 
een weekend gingen logeren in villa 
'Varkenslust' in Oostvoorne, maar toen had
den we een fiets. 

Natuur 
De meeste mensen die op zondag een wan
deling maakten 'Van 't Oft naar 't Oofd', of zij die naar de voetbalwedstrijden van 'De 
Hollandiaan' gingen, hadden geen flauwe notie van de natuurwaarde van dit gebied. In 1947 
was de heer De Graaf directeur van de H.B.S. en gaf ook biologieles. Hij onderhield de tuin 
naast de H.B.S. en bezocht ook het Balkengat, waar hij een ijsvogeltje had ontdekt. In de 
griend zat een otter, vertelde hij enthousiast, waarna wij het 'Het otterbosje' noemden. Zelf 
heb ik de aalscholvers langs de Maaskant zien zitten, als zij hun veren droogden. Meer dan 
veertig jaar zijn ze weg geweest, maar in de jaren '90 zijn ze gelukkig terug in de Maas. Waar 
het strandje overging in het 'Otterbosje' was een rechte wand van kleileem van ongeveer 
1.50 meter hoog. Daarin vonden oeverzwaluwen een nest. De sloten en havens, grienden 
en Maas waren één en al leven. 

Ik zal wat wonderbaarlijke visverhalen vertellen. In de Buitenhaven kwamen in novem
ber/december hele scholen spiering. Het water stonk ervan. Naast de Pelmolen heb ik er 
heel wat gevangen met een lijn met zes haken, zelfs zonder aas, als er niet genoeg steur-
krabben waren om als aas te dienen. 

De Duitsers gooiden af en toe een handgranaat van de Spoorhavenbrug in de Buiten
haven. Met een bootje schepten ze dan de vis op. Voorn, baars en paling kwam dan boven
drijven en heel 'Becalotti' kon vis eten. In de Spoorhaven ving ik steurkrabben, zeg maar gar
nalen, die ik aan vissers verkocht voor een dubbeltje per jampot met nat gras erin om ze 
levend te houden. Ik ving ze door een fietswiel met daaraan een jutezak met steen erin langs 
een paal op de bodem te laten zakken en na een poosje snel op te halen. Ook ving ik met 
mijn oom daar op een zaterdagmiddag tussen twee en vier uur een volle emmer baars, die 
mijn moeder op de plaats schrapte en in de keuken bakte voor zeven personen voor de 
avondboterham. 

Het meest wonderlijke gebeurde op een zomeravond in 1946. Op die avond omstreeks 
7 uur kwamen er twee mannen met een handkar door de Galgkade. Ik er achteraan natuur
lijk. Nu waren er in alle slootjes kikkers en stekelbaarsjes. Ik vond dat heel gewoon, je wist 

De aanlegponton aan 
het Westerhoofd van 
de Heen en Weer IX. 
Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen 
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niet anders. Maar in het Balkengat waren zoveel stekelbaarsjes dat je de bodem niet meer 
kon zien. En allemaal wilden ze bij hoogwater door de pijp die onder de Galgkade door was 
aangebracht. Die arme beestjes wisten niet dat dit een zekere dood voor hen betekende, 
want aan 't eind van die pijp viel het water 50 centimeter omlaag op stenen en vandaar 
zwommen ze het moeras in tussen Galgkade en Spoorhaven. Er was geen weg terug, behal

ve die enkele stormvloed in de winter. 
Eén man nu hield een schepnet onder 

de buis en als het net vol was gaf hij het aan 
de man bij de handkar en die leegde het in 
de kar. Voor het donker was, was de hand
kar vol en ze moesten hard duwen tegen de 
helling van de Spoorhavenbrug. Wat ze met 
die stekelbaarsjes deden vertel ik hier liever 
niet. De populatie heeft er niet van geleden 
want de volgende dag waren er weer nieu
we scholen. 

Na zeg maar 1948 nam de olievervuiling 
zó toe, dat er geen visje meer overbleef. 
Ook mijn mooie natuurgebiedje verdween 
en niemand die toen protesteerde, want, 
zoals gezegd, het woord 'Milieu' moest nog 
worden uitgevonden. 

Gelukkig is het tij gekeerd, maar nu valt men 
weer van het ene uiterste in het andere. 
Voor één bijzonder bloemetje wordt de 
bouw van een hele wijk stilgelegd. Toch, 
alles is beter dan niets doen, dat heeft de 
tijd tussen 1950 en 2000 wel bewezen. 

Het griend, die de 
jongens 'Otterbosje' 

noemden, maar dat in 
feite 'Boonenboschje' 

heette. Hier kwam 
later de burgemees

terswoning aan de 
Maasboulevard. 

Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen 
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Voor het nieuwe jaar hebben we weer enkele bijzondere lezingen voor u in petto: 

Op dinsdagavond 21 januari 2003 (op de 36e verjaardag van onze HVV) luiden we met 
elkaar het "Jaar van de Boerderij" in. We hebben de laatste bewoner van boerderij 
Clattenburg, de heer Arie Chardon, bereid gevonden om ons te komen vertellen over het 
leven op deze hofstede. Hij heeft daar vanaf zijn geboorte in 1929 tot aan de afbraak in 1962 
gewoond, de laatste acht jaren als zelfstandig boer. 

Hij kan daarover (en over het 'boeren' in het algemeen in Vlaardingen en omgeving) 
heel onderhoudend vertellen en uiteraard wordt zijn verhaal ondersteund door beeldmate
riaal, waardoor de boerderij en haar omgeving zeker weer zullen gaan leven. 

De lezing wordt gehouden in de grote recreatiezaal van De Meerpaal, ingang Willem de 
Zwijgerlaan (nabij het Holy-ziekenhuis). De aanvang is om 20.00 uur en de zaal gaat om 
kwart voor acht open. 

De volgende lezing is op dinsdag 25 februari. We zijn dan te gast in het Visserijmuseum 
aan de Westhavenkade, waar momenteel hard aan de omvorming tot het nieuwe 
'Vlaardings Museum' wordt gewerkt. Directeur Jeroen ter Brugge zal ons vertellen hoe het 
momenteel met de samensmelting van 'museaal Vlaardingen' staat, wat er gedaan wordt 
aan de nieuwe huisvesting en ook wat er verder nog te wachten staat. 

Verder zal hij nog vertellen over een aantal museumstukken uit de collectie van de 
Vlaardingse Oudheidkamer en van Museum Hoogstad en ons daarmee dus al een voorbe-
zichting gunnen in het nieuwe museum! 

En mocht de tijd dat toelaten, dan is er wellicht nog een kijkje te nemen in De Joon, 
waar tot april een expositie zal worden gehouden over de vondsten bij de opgravingen van 
het 'Gat in de Markt' (zie ook de lezing van april). Maar uiteraard kunt u ook zelf eens op uw 
gemak deze vondsten (de inhoud van de graven) gaan bekijken. 

De aanvang van de avond is 20.00 uur en u kunt in het museum vanaf kwart voor acht 
een plekje zoeken. 

Op dinsdag 25 maart wordt weer onze Algemene Ledenvergadering gehouden op de 
iedereen bekende plek: de grote zaal van Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring (ach
ter Albert Heijn in Winkelcentrum De Loper). U kunt deze locatie gemakkelijk per bus (lijn 57) 
bereiken, en komt u per auto, dan adviseren wij u om te parkeren aan de Robert 
Schumannring (vanaf de Holysingel, voorbij Drieënhuijsen, rechtsaf, de twee poortjes door). 
Hier is voldoende parkeergelegenheid en kunt u de zaal heel gemakkelijk bereiken. 

Na de Algemene Ledenvergadering zal de heer De Loozanne u een aantal oude foto's 
van rond 1960 laten vergelijken met dia's van dezelfde plaatsen die hij in 2000 heeft 
gemaakt. U kunt dus zelf de (soms onthutsende) verschillen ontdekken. Met het laatste 
onderdeel van deze avond zijn we nog bezig - u leest daarover meer in ons volgende Tijd-
Schrift. 
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De aanvang van de avond is acht uur, en de zaal is open vanaf kwart voor acht, waar dan 
voor u (als lid) een kopje koffie klaarstaat. Niet-leden van onze vereniging zijn vanaf half 
negen hartelijk welkom! 

De bijeenkomst van april zal in het teken staan van het 'Gat in de Markt'. Datum en plaats 
zijn nog niet definitief (waarschijnlijk dinsdag 8 april), maar wel is Tim de Ridder, onze 
gemeentelijke archeoloog, bereidgevonden om deze avond voor ons te verzorgen. En daar
bij zal hij dan natuurlijk ook verslag doen van de belangrijkste vondsten in de Havenstraat, 
in het afgelopen halfjaar. Nadere informatie krijgt u in het volgende Tijd-Schrift. 

Zaterdag 28 juni gaan we op excursie naar Antwerpen in België. In tegenstelling tot wat 
bij de grote excursies gebruikelijk was, organiseren we daarvoor niet een aparte lezingen
avond. Onze excursieleider Paul Westerdijk zal u onderweg in de bus volledig informeren 
over wat u daar te wachten staat. 

Deze excursie omvat naast een stadswandeling in het oude gedeelte van de stad ook 
een bezoek aan enkele van de meest interessante gebouwen. De kosten liggen op ongeveer 
hetzelfde niveau als van de excursie van het afgelopen jaar, en zijn inclusief een koffie-ont-
vangst en een lunch op een wel zeer bijzondere plek in de stad, waarover wij echter nog 
niets verklappen... Na de lunch kunt u kiezen om met de groep nog een of meerdere musea 
te bezoeken (waarbij de eventuele entreekosten voor eigen rekening zijn), dan wel aan de 
hand van een plattegrond zelf de stad nog verder te gaan onderzoeken, te gaan winkelen, 
of gewoon op uw gemak de sfeer op te snuiven, wellicht vanaf één van die beroemde ter
rasjes! 

Om deel te kunnen nemen, kunt u zich vanaf heden inschrijven door overmaking van 
een bedrag van € 35,- (ledenprijs) op postgiro 750 978 t.n.v. de penningmeester Historische 
Vereniging te Vlaardingen. Inschrijving geschiedt in volgorde van ontvangst van uw be
taling. 

Tot 1 mei kunt u kostenloos annuleren, daarna brengen wij u bij annulering € 5,- als 
inschrijfgeld in rekening. Vanaf 20 juni kunt u niet meer annuleren (immers: alle reserverin
gen zijn dan ook door ons gedaan), maar kunt u wel een vervanger laten deelnemen. 

We vertrekken gezien de afstand een half uurtje eerder dan andere jaren, zodat we om 
half negen de stad uitrijden, en we zullen rond zes uur weer in Vlaardingen terug zijn. 

Tot zover weer deze informatie over de lezingen en excursies voor het komende halfjaar. 
Rest ons ook om nog even de datum te melden voor onze kleine najaars-excursie, die we 
op zaterdag 27 september naar Brielle zullen organiseren. En als u toch uw kalender aan het 
bijwerken bent, reserveert u dan ook zaterdag 13 september, waarop het weer Open 
Monumentendag is, met dit jaar als thema 'Boerderijen' en in Vlaardingen ook 'de oudste 
kerken'. 

Namens de commissie Leden-activiteiten 
Arie Ouwendijk 
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