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Drank & Drinkgerei
Een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar de
alledaagse drinkcultuur van de
18de-eeuwse Hollanders,
door Cora Laan.

€ 37,50

Veerplein 33-35 3131 CXVlaardingen - tel 010 4358822 fax 010 4349574 e mail mfo@plantagedendraak nl www plantagedendraak nl
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de molen zijn!
DRUKHRU/COPYSHOP

A. OUWENDIJK
naast de molen
Kortedijk 16a-b
3134HBVIaardingen

stout Grafische Dienstverlening
A Hoogvlietstraat 6
3134CCVIaardingen
tel 010-2480603
fax 010-4344878
email mfo@stout nu
www stout nu

De Historische Vereniging Vlaardingen
heeft tot doel het bevorderen van:
- de belangstelling voor en de kennis van
de stad Vlaardingen en haar bewoners;
- het behoud en het herstel van gebouwen en stedebouwkundige structuren en
landschappen;
- het behoud en het verzamelen van die
gegevens die van belang zijn voor de
geschiedenis van de stad.
De contributie bedraagt € 16,50 per jaar,
voor jongeren t/m 25 jaar € 12,00 te voldoen per accept-girokaart. Het bankrekeningnummer 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-Schnft.

De voormalige boerderij
Middelhuyse aan de oude

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. Verloop

Holyweg. Gebouwd in 1665,
gesioopt in 1966. Het verband
met een artilcel in dit Tijd-Schrift
is dat misschien ool< bij deze
boerderij de firma Man Adrichem
(zie 'De mell<schuit') de meli(

Adres secretariaat/ledenadministratie:
Prins Bernhardlaan 12
3135 JB Vlaardingen
Telefoon (010) 434 7063

ophaalde. Maar in het kader van

Adres ledenactiviteiten:
Kortedijk 16a/b
3134 HB Vlaardingen
Telefoon (010) 435 3322 (kantoor)
(010) 434 2474 (thuis)

voor de omslag. Ook al stond hij

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 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 ven/verking van de teksten ontvangt de redactie deze graag op
3,5" diskette of per e-mail: info@histvervlaardingen.nl t.a.v. de redactie.
ISSN 1380-2992 ©Historische
Vereniging Vlaardingen
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
Internet: vvww.histvervlaardingen.nl
E-mail: info@histvervlaardingen.nl
Productie: Stout Grafische Dienstverlening

het 'Jaar van de boerderij' is dit
gewoon een hele mooie plaat
er al een keer eerder op (TijdSchrift 42 van september 1989).
(Foto: Stadsarchief Vlaardingen)
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Dijkshoorn Euromovers
Trawlerweg 8
3 1 3 3 KS Vlaardingen
P.O. box 7 4
3 1 3 0 AB Vlaardingen
telefoon: - - / 3 1 - ( 0 ) 1 0 - 2 4 8 05 2 2
fax:
- / 3 1 - ( 0 ) 1 0 - 2 4 8 05 2 3
email: info@dijkshoorn.nl
www.dijkshoorn.nl
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}, HISTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN
Penningmeester: Gijsbrecht van Amstelstraat 54
3132 VG Vlaardingen
Tel. (010)435 62 85
E-mail: awj.andriessen@12move.nl
Vlaardingen, maart 2003
Geacht lid,
Hierbij ontvangt u, zoals gebruikelijk bij het eerste Tijd-Schrift van het nieuwe jaar, de financiële verantwoording
over het afgelopen jaar en de begroting voor het lopende jaar.
Bijgesloten is ook weer de acceptgirokaart voor het voldoen van de jaarlijkse contributie. Deze is voor 2003
ongewijzigd vasrgesteld op minimaal € 16,50. Jeugdleden betalen tot en met het jaar waarin men 25 wordt
minimaal € 12,00,
Ik zou u dringend willen verzoeken om voor 1 mei 2002 de contributie over te maken. Het zou plezierig zijn als
iedereen op tijd betaalt, zodat we niet zoveel moeite hoeven te doen om achterstalüge contributies te innen. Het
afgelopen jaar hebben we óaai helaas te veel energie in moeten steken. En dat zou met al die mooie uitgaven die
aangeboden worden toch niet nodig moeten zijn. Graag uw aandacht hiervoor!
Om het aantal administratieve handehngen te verminderen en tegelijkertijd een betere service te verlenen,
bieden wij de leden buiten Vlaardingen, Maassluis en Maasland die geen bezorgadres in een van deze plaatsen
hebben opgegeven de mogelijkheid om, door middel van het nu reeds voldoen van de portokosten, aan te geven
dat zij het Ja^u'boek per post willen ontvangen. Wih u in dat geval € 3,50 extra overmaken en het vakje op de
acceptgirokajut aankruisen?
Omdat de bank alleen een afdruk van de voorzijde van de acceptgirokaart toestuurt, wil ik u verzoeken
geen mededelingen op de achterzijde te zetten, daar deze dan niet gelezen worden.
Ten slotte, het is al diverse malen voorgekomen dat op elektronische wijze betalingen werden verricht,
maar dat niet duidelijk was waar het om ging. Zou u, indien u met Girotel of een vergelijkbaar programma
betaah, uw naam, lidnummer en de reden van betaling willen vermelden? Hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,

A.W.J. Andriessen
Penningmeester

/t fflSTORISCHE VERENIGING VLAARDINGEN
Secretariaat. Prins Bemhardlaan 12
3135 JB Viaardingen
Tel. (010)434 7063

INVENTARISLIJST
van de Historische Vereniging Viaardingen per 1 januari 2003
Lezingencommissje
2 diaprojectoren en 1 overvloeier
1 overheadprojector
1 epidiascoop
1 projectiescherm en 1 projectietafel
1 laseraanwijzer
1 geluidsbox
1 cassetterecorder
Voorzjtter
1 antwoordapparaat
Ledenadministratie
1 personal computer
1 printer
1 scanner
Redactie Tijd-Schrift
1 notebook computer
1 printer
Diversen
uitneembare boekenkast t.b.v. toekomstige behuizing
tentoonstellingspanelen
bibliotheek
voorraad Jjiarboeken en Tijd-Schriften
voorraad Broekpolderboeken

BALANS per 31 december 2001 en 2002
Bedragen afgerond op hele euro's

BEZITTINGEN
Kas
Postbank Girorekening
Postbank Kapitaalrekening
Rabobank verenigingspakket
Rabobank bedrijfstelerekening
GELDMIDDELEN TOTAAL
Nog te ontvangen contributies
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen advertenties
Depot PTT
Voorraad restauratieschildjes en -penningen
OVERIGE VORDERINGEN/BEZITTINGEN TOTAAL
BEZITTINGEN TOTAAL

31-12-01

31-12-02

146
1,571
11.869
1.665
22.078
37.329

168
350
12.319
2.595
22.968
38.400

32
785
—
77
349
1.243

1.584
1234
46
77
349
3.290

38.572

41.690

SCHULDEN
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen contributies
SCHULDEN TOTAAL

537
113
650

113
113

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Bestemmingsreserves
EIGEN VERMOGEN TOTAAL

4.104
33.818
37.922

4.104
37.473
41.577

SCHULDEN + EIGEN VERMOGEN TOTAAL

38.572

41.690

Overzicht rekening l<apitaal 2002
Per 31 december 2001
Baten en Lasten 2002 (na mutatie
bestemmingsreserves)
KAPITAAL PER 31 DECEMBER 2002

4104
O
4104

Overzicht bestemmingsreserves

Historische publicaties
Huisvesting
Verenigingsjubileum 2002 (35 jaar)
TOTAAL

31-12-01
10.060
21.489
2.269
33.818

Van Staat Baten en Lasten 31-12-02
-/1.732
201
8.529
7.455
28.944
-/2.269
-/4.001
7.656
37.473

staat van baten en lasten 2001 en 2002 en begroting 2002 en 2003
Bedragen afgerond op hele euro's
Begroot
|
2002
20031
24.958
25.000
350
272
25.230
25.350|

BATEN
Contributies
Extra contributies
CONTRIBUTIES TOTAAL

Werkelijk
2001
2002
24.633
25.052
696
738
25.790
25.329

Rente
Advertenties
Donaties en schenkingen
Ontvangsten excursies
Verkoop Tijd-Schrift en Jaarboek
Verkoop Bleek van Piet de Wit
Verkoop diverse boeken, foto's en prenten
Bijdrage Rabobank Jaarboek 2001
Van bestemmingsreserve hlst. publicaties
Van bestemmingsreserve Jaarboek 2001
Van bestemmingsreserve 35-jarig jubileum
OVERIGE BATEN TOTAAL

1.474
726
2.405
1.550
1.696
~
106
3.630
2.129
13.716

1.889
736
2.016
1.577
1.892
201
563
1.732
~
2.269
12.875

BATEN TOTAAL

39.045

38.665

29.927

LASTEN
Tijd-Schriften
Jaarboeken
Bleek van Piet de Wit
Diverse boeKen, foto's en prenten
Lezingen
Excursies
Stad en Monument
Huur archiefruimte
Naar bestemmingsreserves (zie overzicht)
ACTIVITEITENKOSTEN TOTAAL

2001
11.278
15.970
~
104
579
1.666
59
~
7.803
37.459

2002
10.309
13.036
1.732
633
1.135
~
~
7.656
34.501

2002
11.344
14.634
91
681
1.248
~
~
~
27.998

2003
12.000
15.000
~
100
700
1.700
~
600
-|
30.100|

Bestuur, secretariaat
Incasso contributies en ledenadministratie
Lidmaatschappen en donaties
35-jarig jubileum

993
527
66
-

1.624
499
134
1,907

1.135
681
113
-

1.500|
600
150
-|

1.586

4.164

1.929

2.2501

39.045
39.045

38.665
38.665

29.927
29.927

ORGANISATIEKOSTEN TOTAAL

BATEN TOTAAL
LASTEN TOTAAL
RESULTAAT

0

0|

1.362
726
1.134
1.362
113
—
—
4.697

0|

1.700|
700
1.700
1.700
600
600
"
—

-j
7.0001

32.350
32.350
0

Erratum
Ondanks alle zorg die aan het Jaarboek is besteed, is er toch nog iets aan de aandacht
ontsnapt. De bronnen die Ben van Haren gebruikte voor zijn artikel 'De Krant in
Vlaardingen 'zijn weggevallen. Met dit erratum wordt dit verzuim goed gemaakt.

Bronnen:

Admirant, Maarten den, artikel in Tijdschrift 66.
Amerongen, Martin van, Jan Blokker, Herman van Run e.a. 'Luizen in de pels'.
Archief Ben van Haren.
Archieven NEHA en NDP in IISG Amsterdam.
Bochove, Bas van, Ser Louis, Herman Noordegraaf e.a. 'Schaduwen over Schiedam'.
Bovée, Leon, artikel in Historisch Jaarboek Vlaardingen 1987.
Breems, Wout den, artikel in Tijd-Schrift 43.
Brouwer, Albert en Ingena Vellekoop, artikel in Historisch Jaarboek 1991.
Divendal, Joost, en Henriëtte Lakmaker 'Emmy J. Belinfante'.
Gessel, Han van, 'Een beeld van een dagblad De Volkskrant'.
Hemels, Joan, 'De krant in bedrijf'.
Kan, Jan, Personeelsblad Gemeente Vlaardingen.
Krantencollecties en diverse archieven Stadsarchief Vlaardingen, Streekmuseum Jan
Anderson en Gemeentearchieven Schiedam en Rotterdam.
Krantenverzamelingen Kon. Bibliotheek en Persmuseum.
Lee, Herman van der, artikel in Historisch Jaarboek Vlaardingen 1993.
Maandag, Ben sr., Rien Robijns e.a. 'En niet vergeten'.
Meischke, ir.R., Vlaardingen in vogelvlucht.
Oosterwijk, Bram, en Hans Soeters, "t Nieuwsblad'.
Papeteries de Belgique, Geschiedenis van het papier.
Plasse, Jan van de en Joop P. ten Oever, diverse artikelen in De Journalist.
Scheffer, H.J., 'De dagbladondememer'.
Sigal, M.C. Jr., 'Uit Vlaardings Verleden'.
Swinkels, Ph.C.J., 1995, artikel in Scyedam.
Wicart, Ellen en Manon Bamouw, 'Koos Vorrink een Vlaardinger'.
Winkel, L.E., De Ondergrondse Pers 1940-1945.
Medewerking:

Klaas Bloem, Nico de Bruijn, Dick van der Ende, Erik Gouka, Peter de Jong, Hans de
Jongh, Thijs van Santen, Huub Slangen, Matthijs A. Struijs, Cor Verkerk, Stadsarchief
Vlaardingen met name Harm Jan Luth, Erika Verloop en Lies van der Zwaai.
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Betalen

Net als altijd krijgt u ook nu weer bij dit eerste nummer van het nieuwe jaar een overzicht
van de financiële stand van zaken van de Historische Vereniging Vlaardingen. Want u heeft
er als leden recht op te weten hoe we er voor staan, en hoe het bestuur het afgelopen jaar
is omgegaan met het geld dat u ons hebt toevertrouwd. Gelukkig is de financiële situatie nog
onveranderd goed, niet in het minst vanwege het bedachtzame beleid van onze penningmeester. En ik denk, dat u voor uw geld ook best goede waar krijgt. Alleen onze vijfjaarlijkse publicaties kosten, als u ze in de losse verkoop zou aanschaffen, al meer dan de € 16,50
die u als contributie betaalt. En voor dat bedrag krijgt u ze ook nog eens thuisbezorgd (alleen
de leden buiten Vlaardingen betalen extra portokosten voor het Jaarboek). Daarnaast levert
elk lidmaatschap een bijdrage aan de grootte en daarmee invloed van de HVV. En die is zo
af en toe hard nodig, want het beleid van het huidige gemeentebestuur getuigt niet bepaald
in alle opzichten van een groot historisch besef. Bij het aantreden van de nieuwe ploeg
schreef ik, dat ik hoopte dat nieuwe bezems schoon zouden vegen. Daarmee bedoelde ik
echter niet dat er van alles en nog wat aan historisch waardevolle bouwwerken plat zouden
moeten gaan!! De ontwikkelingen op de Kortedijk en m.b.t. de voormalige Ambachtsschool
aan de Oosterstraat baren ons wat dat betreft grote zorgen. Het lijkt erop dat we met het huidige college van de regen in de drup zijn geraakt. En dat terwijl de verantwoordelijke wethouder toch ook lid is van de HVV
Maar terug naar de eurootjes. Om alles te kunnen doen wat we doen, hebben we dus
die contributie. Helaas, en dit is al vaker gezegd, zijn er toch altijd een aantal leden die wat
gemakkelijk denken over 'voor wat hoort wat'. Wij vragen u altijd om voor 1 mei de contributie over te maken en de meesten doen dat gelukkig ook. We doen er ook alles aan om de
acceptgiro zo goed mogelijk onder uw aandacht te brengen: tegenwoordig zit hij als adresdrager opvallend in het plastic hoesje van Tijd-Schrift, dus u kunt hem niet missen. Maar er
zijn toch ook altijd wel zo tussen de 100 en 200 leden die niet tijdig betalen. Dan moeten we
weer herinneringen gaan sturen en tegen het eind van het jaar is de penningmeester altijd
erg druk met het nalopen van leden die nog steeds niet betaald hebben (maar intussen wel
al diverse Tijd-Schriften hebben ontvangen). Dat kost allemaal ontzettend veel inspanning
die helemaal niet nodig hoeven te zijn als iedereen op tijd zou betalen. Beste mensen, de
HVV doet zijn uiterste best om u tijdig datgene te leveren waarvoor u lid bent geworden, wilt
u dan alstublieft tijdig de HVV geven wat u haar verschuldigd bent en bespaar ons daarmee
allerlei extra werk wat wij ook niet leuk vinden.
Dan nog even over dit Tijd-Schrift. Uiteraard vindt u hierin de bekende jaarstukken in
verband met de Algemene Ledenvergadering. Verder twee 'natte' artikelen: over de melkschuit die over de Vaart voer en over een van de molens die langs de Vaart de polder
bemaalde. En uiteraard het overzicht van de ledenactiviteiten.
Eric van Rongen
Eindredacteur

Het afgelopen jaar

Het is al veel gememoreerd, 2002 was in veel opzichten een bijzonder jaar.
Heugelijke gebeurtenissen, maar ook minder plezierige zaken trokken aan
ons voorbij. Het zal een jaar zijn dat w e niet snel zullen vergeten.
Voor de Historische Vereniging Vlaardingen gebeurde er ool< het een en ander. Niet zo hectisch als het wereld- en landelijk gebeuren, maar gewone verenigingszaken die ook gememoreerd mogen worden. Wellicht herinnert u zich nog, dat een aantal jaren geleden de vereniging door middel van het collectief lidmaatschap van de leden van de Vlaardingse afdeling van de PvdA zomaar 190 leden rijker werd. Een mooie geste destijds en een waardering
vanuit de politieke hoek voor het werk van de Historische Vereniging Vlaardingen.
Afgesproken werd toen dat, indien een nieuw afdelingsbestuur een ander inzicht in het
besteden van de gelden zou hebben, het collectief lidmaatschap beëindigd kon worden. En
dat geschiedde het afgelopen jaar. Circa 20 'nieuwe' PvdA leden gaven te kennen de HVV te
willen blijven steunen in haar activiteiten en zodoende werden we zo'n 120 leden armer.
Natuurlijk vinden wij dit jammer, maar de HVV wil de Vlaardingse PvdA hartelijk danken voor
het gebaar van de afgelopen jaren en hopen dat zij, uiteraard evenals de andere politieke
partijen, in hun politieke activiteiten de HVV zullen blijven volgen als het gaat om haar
meningen over het cultuur-historisch erfgoed en de ontwikkelingen in de stad.
We zijn ook enthousiast over onze nieuwe burgemeester Bruinsma. Hij werd lid van
onze vereniging en zo hoort het ook als je een echte Vlaardinger wilt zijn. En dat wil hij
graag, ook getuige zijn deelname aan de cursus 'Ken uw stad'.
We zullen de burgemeester gelijk maar eens aanspreken op de slechte informatievoorziening naar de HVV met betrekking tot het planproces aangaande het Buizengat en met
name de panden Kortedijk 21-23 en 85-89. Deze panden zijn door de gemeenteraad als
karakteristiek en behoudenswaardig bestempeld binnen het project Buizengat, vanwege
hun historische, stedenbouwkundige en architectonische waarde. Daarom waren wij uiterst
verbaasd dat in de restauratieontwerpen de achterhuizen gesloopt zijn en van de inpandige
details niets meer is terug te vinden. Kennelijk heeft men ons advies om een erkend restauratiearchitect in te schakelen genegeerd en is er geen belangstelling voor de expertise van
de HVV. Betreurenswaardig!
Maar het gaat ook wel eens goed. We kunnen ons gelukkig prijzen dat de villa aan de
Parkweg 2 de monumentenstatus heeft ontvangen en voor sloop en ongewenste aanpassingen behoed zal blijven. Daarentegen zijn er momenteel zorgen over de mogelijke sloop
van de oude Ambachtschool aan de Oosterstraat 86. Dit karakteristieke pand mag niet gesloopt worden. Slopen en nieuw bouwen is wel de meest simpele oplossing, maar is tevens
een aantasting van de omgeving. Sloop betekent ook een wezenlijke aantasting van het historisch erfgoed binnen de gemeente Vlaardingen, waartegen wij moeten protesteren.
Tot slot nog iets over het op 22 november j.l. verschenen fotoboek 'Vlaardingen Buitendijks'.
Het is erg jammer dat Groot Vlaardingen geen publiciteit gaf aan dit en andere over
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Vlaardingen verschenen boekwerken. Kennelijk
stelt de redactie andere prioriteiten. Dat is jammer,
want dergelijke boeken vinden bij veel mensen
aftrek, en die willen het dus wel graag weten als er
een publicatie over Vlaardingen verschijnt. Het
aardige van Vlaardingen Buitendijks is, dat de uitreiking plaatsvond aan burgemeester Bruinsma en
dat het het eerste boek was dat hij in Vlaardingen
kreeg uitgereikt.
In zijn dankwoord gaf de burgemeester aan,
Vlaardingen een bijzondere stad te vinden. Het is
er fijn wonen en hij geniet elke dag van het nog
aanwezige historisch erfgoed en dat moeten we
koesteren, aldus de burgemeester. Nu, dat geeft
hoop voor de toekomst, maar de HVV zal er op
toezien, dat het niet alleen bij woorden blijft.
Zo sluiten we het verenigingsjaar weer af en starten met een nieuw. Dat doen we op de Algemene
Ledenvergadering, die op 23 maart zal worden
gehouden. Graag hoop ik u bij leven en gezondheid dan te mogen begroeten.
Wout den Breems
Voorzitter
De uitreiking van
Vlaardingen buitendijks' aan burgemeester Bruinsma. (Foto:
Martin van Rongen}

PS
Tijdens het schrijven van dit stuk bereikte ons het droevige bericht dat op 8 januari 2003 Adri
Hofman is overleden. Hij tobde al enige tijd met zijn gezondheid, maar het overlijden was
toch nog onverwachts en een schok voor ons allen. We zullen Adri blijven herinneren als
een gezellige man met op zijn tijd gepaste grappen. Ondanks zijn gevorderde leeftijd zette
hij zich vaak in voor de HVV. Met regelmaat bracht hij nieuwe leden aan, controleerde hij de
verenigingskas en hij was betrokken bij de organisatie van het 25-, 30- en 35-jarig jubileum
van de vereniging. Zijn warme belangstelling voor de HVV zullen wij altijd blijven waarderen.
PS2
Eind vorig jaar ontving ons lid Peter Zuydgeest de prestigieuze Hoogendijkprijs van de
Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum, voor zijn gehele oeuvre. Het zij hem van harte
gegund. Proficiat!

Algemerii
edenj

gadering 2 0 0 3

Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen nodigt de leden uit
tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden
op dinsdag 25 maart 2003 in Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring
(achter Albert Heijn op de Loper). De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Agenda

1
2
3
4

Opening door voorzitter.
lngel<omen stul<ken.
IVIededelingen.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2002
(zie de pagina's 7 en 8 van dit Tijd-Schrift).
5 Jaarverslag secretaris (zie de pagina's 9-12 van dit Tijd-Schrift).
6 Financieel verslag 2002 en begroting 2003 (los bijgevoegd)
7 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
8 Bestuursverkiezing (zie onderstaande toelichting).
9 Rondvraag.
10 Sluiting.

Toelichting bij agendapunt 8: bestuursverldezing.
Reglementair aftredend zijn de heren A.W.J. Andriessen, J. van Elk, C.J. Hart en
£ van Rongen.
Zij hebben zich herkiesbaar gesteld.

Na de pauze zal de heer De Lozanne een vergelijking laten zien van een aantal foto's rond
1960 met dia's van dezelfde plaatsen die hij in 2000 heeft gemaakt.

Vorig jaar...

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2002
Opening door de voorzitter
De 35^ Algemene Ledenvergadering werd, in aanwezigheid van 75 leden, geopend door de
voorzitter, de heer W.C. den Breems. "Vijf en dertig jaar in de weer zijn voor de historie van
je stad is op zich geen bijzonderheid. Er zijn plaatselijke verenigingen en genootschappen
die veel ouder zijn. IVIaar een vereniging met een ledental van 1570 is niet zo maar wat. Wij
behoren hiermee tot de grootste en daar zijn wij toch wel trots op", aldus de openingswoorden van de voorzitter. Met nog meer trots wees hij op de toegekende cultuurprijs en
de succesrijke Vlaardingendag die werd gehouden op 19 januari 2002. "Door alle positieve
reacties van leden en niet-leden besef je als bestuur pas achteraf wat een leuke historische
dag het is geweest." Na aandacht te hebben besteed aan de vertrekkende en de komende
burgemeester memoreerde de voorzitter ook het afscheid van wethouder Van der Windt.
"Vele jaren heeft hij als wethouder van Cultuur contacten onderhouden met onze vereniging.
En deze contacten waren altijd hartelijk en open." Hij had tevens een oproep aan de nieuwe stadsbestuurders. "Wij hopen natuurlijk dat zij zich bewust zijn, dat ook de stadshistorie
veel aandacht verdiend; het maakt immers deel uit van het takenpakket van het stadsbestuur. Onze vereniging is daarvoor een prachtige bron van informatie, vol van kennis en
kunde." Met de wens dat ook dit jaar het ledental zal stijgen, verklaarde de voorzitter de
Algemene Ledenvergadering voor geopend.
Ingekomen stukken
Van de volgende leden werd een bericht van verhindering ontvangen: de heren J. van den
Berg, J.P. ter Brugge, H.J. Luth, K. Roodenburg en C. Zevenbergen.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2001
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2001 werden akkoord bevonden.
Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag van de secretaris werd ongewijzigd vastgesteld.
Financieel verslag 2001 en begroting 2002
Het financieel verslag over het jaar 2001 en de begroting voor 2002 werden, met woorden
van waardering voor de penningmeester, akkoord bevonden.

Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De leden van de kascontrolecommissie, de heren H.J. Luth en T. Stolk, hebben de kas en de
boekhouding van de vereniging over het jaar 2001 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het
voorstel om het bestuur voor het jaar 2001 te dechargeren, werd door de vergadering overgenomen.
De heren M.J. van der Arend en T. Stolk werden benoemd tot leden van de nieuwe kascontrolecommissie, met als plaatsvervangende leden de heren L. Vogel en C. Zevenbergen.
Bestuursverkiezing
De reglementair aftredende bestuursleden mevrouw H.C. Verloop en de heren W.C. den
Breems en A. Ouwendijk worden door de aanwezige leden herkozen als leden van het
bestuur.
Mededelingen
De voorzitter maakte de namen bekend van de twee winnaars van de artikelenwedstrijd voor
het Tijd-Schrift. Het zijn de heren B. van Heere en C. Verhulst. Beiden werden verblijd met
een boekenbon.
Rondvraag en sluiting
Omdat voor de rondvraag geen onderwerpen werden ingebracht, sloot de voorzitter vervolgens de vergadering.

Activiteiten in 2002

Het totaal aantal leden per 31 december 2002 bedroeg 1475. In de loop van het jaar zegden
24 leden hun lidmaatschap op en werden 120 lidmaatschappen gestopt vanwege de beëindiging van het collectief lidmaatschap van de PvdA afdeling Vlaardingen. Achttien PvdAleden gaven te kennen lid van de HVV te willen blijven. Daarnaast meldden zich 64 nieuwe
leden aan.
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 26 maart 2002 in het Wijkcentrum Holy.
Het verslag van deze vergadering treft u hierboven aan.
Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering 2002 de volgende samenstelling:
W.C. den Breems
C.J. Hart
A.W.J. Andriessen
J. van Elk
A. Ouwendijk
E. van Rongen
Mevrouw H.C. Verloop

voorzitter
secretaris
penningmeester

Het bestuur kwam in het jaar 2002 zes maal in vergadering bijeen.
In het jaar 2002 was de Historische Verenging onder meer aanwezig bij de uitreiking van de
Geuzenpenning 2002, de Lentemarkt, het Haring- en Bierfeest, de onthulling van het
Onderduikmonument, het afscheid van de wethouders Kool en Van der Windt, het afscheid
van burgmeester Stam, de installatie van burgemeester Bruinsma, het afscheid van boekhandelaar Bert Roodhorst, de opening van het nieuwe onderkomen van het Fonds
Schiedam Vlaardingen e.o. in de villa IJzermans, de opening van de tentoonstelling over visreclame in het Visserijmuseum, de boek- en curiosamarkt op de Hoogstraat, de Open
Monumentendag en het Landjuweel.
Lustrumviering
Op 19 januari 2002 werd op een grandioze wijze het 35-jarig bestaan van onze vereniging
gevierd. Ruim 500 belangstellen mochten wij op die 'Vlaardingendag' in de aula van de
Scholengemeenschap Aquamarijn begroeten. Zie voor een verslag Tijd-Schrift 83 van maart
2002 en hieronder.
Fonds Historische Publicaties HHV
Onder de vlag van de Historische Vereniging Vlaardingen kwam de volgende publicatie tot

10

stand: Geschiedenis van Stoombleekerij De Hoop alias Bleek van de Wit aan de Landstraat
te Vlaardingen, geschreven door Matthijs A. Struijs.
Historisch Jaarboek
De 26^ editie van Het Historisch Jaarboek werd mede mogelijk gemaakt door medewerking
van de gemeente Vlaardingen en een aantal sponsors uit het bedrijfsleven. De presentatie
vond plaats in het Visserijmuseum, waar de eerste exemplaren werden uitgereikt aan de
auteurs van de beide hoofdartikelen, de heren A.E. Dulfer en B. van Haren.
Het eerste hoofdartikel 'De Krant in Vlaardingen' werd uitgebreid vastgelegd door oudjournalist de heer Ben van Haren. 'Hoort, zegt het voort...!', het wel en wee van de padvinderij in Vlaardingen, vanaf de start in 1913 tot en met de herstart in 1945/1950, is het andere hoofdartikel. De auteur, de heer A.E. Dulfer, kent het onderwerp als geen ander: in 1933
werd hij al geïnstalleerd als padvinder.
Zoals gebruikelijk bevat het jaarboek de kronieken. De Kroniek van Vlaardingen 1951
werd samengesteld door mevrouw J.K. Bot. Mevrouw M. van Papeveld-Hörst schreef de
Kroniek van Vlaardingen 2001.
Verder bevat de uitgave jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de
Gemeentelijke Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, de
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Vlaardingen/Archeologisch Historisch Museum
Hoogstad Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum.
Lezingen en excursies
Het jaar 2002 begon met een geweldig geslaagde lustrum-bijeenkomst op zaterdag 19 januari in Scholengemeenschap Aquamarijn, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van onze
vereniging. Alle commissies, een aantal amateur-historici en ook enkele genealogische verenigingen uit de omgeving presenteerden zich op deze dag, terwijl ook een aantal creatiefhistorische liefhebbers staaltjes van hun kunnen lieten zien. Er waren optredens van het
Vlaardingse Vissersvrouwenkoor en van een Shanty-koor, van dichter Aat Rolaff, en ook tijdens het 'officiële' half-uurtje van Willem van Ruijtenburg en scheidend burgemeester Stam.
We hebben over de gehele dag verspreid zo'n zes- tot zevenhonderd mensen ontvangen in
een uiterst ontspannen sfeer.
In januari werd vanwege de jubileumbijeenkomst verder geen lezing gehouden. In
februari, op dinsdag de 26^, was er wel weer een lezing, dit keer met als onderwerp het
Buizengat. Peter Zuijdgeest vulde de helft van de avond met een dia-verhaal over loggers
en werven langs het Buizengat, en de archeologen Martijn Defilet en Peter de Boer toonden
(samen met Stadsarcheoloog Tim de Ridder) een computerpresentatie over de opgravingen
die het afgelopen jaar in het bewuste gebied werden uitgevoerd. En uiteraard kwamen ook
de op dat moment bijzonder actuele opgravingen aan de orde van het 'kerkhof' op de rand
van de Markt / hoek Maassluissedijk, waar net het 40^ lijk (van de in totaal 49) uit de 12^
eeuw geborgen was.... In de ene ruimte van het Pannenkoekenhuis 't Hof konden we zo'n
65, en in het tweede zaaltje zo'n 45 belangstellenden begroeten. Het geplande voor- en nade-pauze programma werd daarom tweemaal (dus met een wisseling in de pauze) afgewerkt.
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Tussendoor kwam ook kandidaat-burgemeester Rik Buddenberg een werkbezoekje
brengen, en kon men vernemen dat weliswaar zijn historische kennis over Vlaardingen
enige bijscholing behoefde, maar dat het met zijn liefde voor geschiedenis wel goed zat! Dat
blijkt overigens met zijn opponent Tjerk Bruinsma, die met de overwinning van het referendum ging strijken, gelukkig ook het geval te zijn.
Op dinsdag 26 maart hielden we in het Wijkcentrum Holy onze Algemene
Ledenvergadering. Zo'n 75 leden (incl. de bestuursleden) woonden deze jaarlijkse bijeenkomst bij.
Na de pauze was het woord aan Ingrid van der Vlis, die in 2001 afstudeerde op haar
proefschrift 'Armoede en Armenzorg in de 16e eeuw'. Weliswaar was het gros van de gegevens en situaties gebaseerd op haar studie in Delft, maar regelmatig werden parallellen
getrokken met Vlaardingen, waar (hoewel veel minder goed gedocumenteerd dan in Delft)
veel vergelijkbare situatie zullen zijn geweest. Zij illustreerde haar lezing met een aantal
overhead-sheets.
De laatste lezing van het winterseizoen vond plaats op dinsdag 23 april in de grote
recreatiezaal van Zorgcentrum Vaartland aan de Dillenburgsingel. Het onderwerp leende
zich er uitstekend voor: een grote schare bewoners en vele leden kwamen deze avond plaatjes kijken over de Koninginnedagen in het Vlaardingse verleden. Maar ook de koninklijke
bezoeken aan Vlaardingen, de uitgebreide feestprogramma-boekjes, de optochten en zelfs
oude advertenties uit die tijd passeerden de revue, van uitleg voorzien door Wout den
Breems en Jan van den Berg. Een feestelijke avond, waarop de rond honderd aanwezigen
zich prima hebben geamuseerd!
Voordat we de vakantie-periode ingingen, werd op dinsdag 25 juni nog een lezingenavond georganiseerd over het doel van onze voorjaarsexcursie: Breda. Spreker was Jan
Schuiten, vice-voorzitter van onze zuster-vereniging uit Breda en ommelanden 'De
Oranjeboom'. Hij bracht ons aan de hand van een aantal overheadsheets volledig op de
hoogte van de historie van Breda en haar meest vooraanstaande monumenten. Zo'n 30 aanwezigen werden in De Lyndraajer voorbereid op de excursie, de zaterdag daarna.
Op zaterdag 29 juni togen we dus met een bus met 35 excursie-gangers naar Breda. Na
de koffie in de historische Vleeshal (voorheen het Breda's museum, nu Grand-Café Dante)
trokken we onder leiding van Frie van der Heijden (oud-Bredanaar en thans werkzaam op
het Vlaardingse Stadsarchief), en Jan Schuiten (oud-docent aan de KMA in Breda) naar 'het
Kasteel van Breda', waarin thans al ruim 150 jaar de KMA is gevestigd. Hier werden we rondgeleid en togen daarna -via nog een aantal Bredase hoogtepunten- naar de lunch, wederom
in Dante. Daarna gingen de meeste deelnemers via de Grote Kerk naar het Breda's Museum,
vanwaar we tegen vijven, via een rondrit door het Mastbos, weer huiswaarts togen. Mede
dankzij het erg fraaie weer was het weer een bijzonder geslaagde activiteit!
In de maand september kwamen we weer in actie met een buiten-activiteit, in de vorm
van een excursie naar de gemeente Voorburg op zaterdag de 21ste. Na de ontvangst van
de 17 deelnemers bij station Voorburg zetten we ons aan de koffie, waarna onze gastheer
Joop de Beer (in de jaren tachtig medewerker bij ons Stadsarchief en sedertdien archivaris
bij de gemeente Voorburg/Leidschendam) ons na een inleidend praatje meenam op een
wandeltocht door zijn gemeente. We maakte kennis met een fraai (beschermd) stadsgezicht
en luisterden naar vele bijzonderheden die hij ons kon vertellen. Na afloop van de rondgang
konden we nog een bezoek brengen aan de musea Swaensteijn en Hofwijck. Omstreeks vier
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uur vertrokken de meesten na dit geslaagde stadsbezoek weer huiswaarts.
Op dinsdag 22 oktober waren we te gast in de kantine van de manege van Die
Flardingha Ruiters aan de Broekpolderweg. Dit vanwege de lezing (met dia's) over de
geschiedenis van de oude Broekpolder en haar boerderijen (door Frans Assenberg) en het
vervolg van de 'Broekpolder-story' door de gemeentelijk jagermeester Roel Blom: de
opspuiting, huidige begroeiing en bijbehorende flora en fauna en tot slot de geschiedenis
en huidige situatie rondom het roedel edelherten dat begin van dit jaar een eigen plekje in
de Broekpolder vond. Ruim 60 mensen waren naar dit laatste stukje van de oorspronkelijke
Broekpolder gekomen om de twee zeer interessante en geanimeerde lezingen te beluisteren.
Op dinsdag 26 november werd de laatste lezingenavond gehouden. Deze stond in het
teken van het 100-jarig bestaan van de Chr. Harmonievereniging Sursum Corda. Kees
Nieuwstraten had naast een goed verhaal met bijbehorende dia's ook een leuke videofilm,
maar bovenal een aantal live-optredens georganiseerd samen met enkele verenigingsleden.
Zij deden daarmee de circa 85 aanwezigen in de grote zaal van Hoylede een groot plezier.
Commissies
leder jaar erkennen wij het grote belang van onze commissie, die sterk mede bepalend zijn
voor de groei en bloei van onze vereniging.
De Commissie Ledenactiviteiten verzorgt de lezingen en excursies (zie het verslag hierboven). Suggesties voor lezingen zijn altijd welkom.
De Commissie Industrieel Erfgoed - momenteel inactief - is aangesloten bij de Federatie
Industrieel Erfgoed Vlaardingen (FIEN).
De Commissie Stad en Monument besteedt onder meer aandacht aan de bebouwingsplannen in de stad en waakt mede over het monumentaal aanzien ter plaatse.
De Commissie Vissersmonument ziet toe op het onderhoud van het monument is nog altijd
op zoek naar een betere locatie.
De Commissie Historische Publicaties heeft als taak het redigeren van het Historisch
Jaarboek Vlaardingen.
De redactie Tijd-Schrift verzorgt de uitgave van vier edities van dit verenigingsperiodiek per
jaar.
Een woord van danic
Dank gaat uit naar de leden van de commissies, de bezorgers van de publicaties en de vele
vrijwilligers die altijd voor de vereniging klaar staan.
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De melkschuit

40 jaar vaart de melkschuit van Schipluiden naar Vlaardingen v.v., maar de
stedelijke landhonger bedreigt de laatste boerderijen
(van onze verslaggever)
Wie in de serene rust van een weids polderlandschap wil worden opgenomen en tevens iets
wil beleven dat nergens elders in ons land meer ervaren kan worden en weldra geheel tot
de historie zal behoren, kunnen we aanraden een tochtje mee te maken op de trekschuit van
Klaas van Adrichem uit Schipluiden. Tweemaal per dag vaart deze schuit over de
Vlaardingse Vaart van Schipluiden naar Vlaardingen en terug, 's Morgens tegen zevenen en
De melkschuit op de 's avonds tegen kwart voor zes kan men bij de trambrug in Schipluiden voor de woning van
Vlaardingse Vaart, de weduwe Van Leeuwen aan de Trekkade opstappen. Haar zoon Jan (26) is schipper op de
(Foto: Streekmuseum melkschuit, een Westlander van 14 meter, net een 15 pk Kromhoutmotor. Het is nog de
Jan Anderson) enige melkschuit in ons land waarmee de melk bij de boeren wordt opgehaald voor trans-
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port naar de melkfabriek, zo heeft Klaas van Adrichem ons verzekerd. En deze van levenslust stralende krasse oude baas kan het weten, want hij zit al een dikke veertig jaar in het
melktransport.
De Vlaardingse Vaart, een geliefkoosd oord voor zeilers en hengelaars, kronkelt zich van
Vlaardingen langs Schipluiden naar Delft dwars door een prachtig polderlandschap. Langs
de vaart verrijzen aan weerszijden boven en beneden aan de kaden schilderachtig gelegen
boerderijen, waarlangs slechts smalle koolaspaadjes lopen, alleen voor fietsers berijdbaar.
Deze langs de Vaart lopende paadjes zijn op sommige stukken met breder dan twintig cm.
Het ene, dat van Vlaardingen naar Schipluiden voert, wordt Trekkade genoemd, het andere,
aan de andere zijde van de Vaart, loopt dood op de boerderijen langs de eerste Vliet en
draagt de naam van Broekkade. De naam Trekkade herinnert aan de functie, die hij eens vervuld heeft. De Westlanders die voorheen hun lasten van Vlaardingen naar Delft, het
Westland en Den Haag vervoerden, werden getrokken door mensen en honden en later
door paarden.
Bij gunstige wind werd er een zeiltje bij opgezet, maar dat was voor sommige gedeelten verboden. Nu varen nog slechts op de Vlaardingse Vaart de gemotoriseerde melkschuiten, de
motorjachten en zeilboten, alsmede nog een enkele Westlander van de boeren aan de Vaart.

Een wat triestige foto
van de Trekkade Op
de achtergrond is de
personeelsflat van
Holy ziekenhuis in aanbouw. Daarvoor ligt
het dijklichaam voor
Rijksweg 20 En op de
voorgrond de restanten van de boerderij
van Jan Mooy en het
botenbedrijf van Kees
Oosterlee. (Foto'
Stadsarchief
Vlaardingen)
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De koolaspaadjes bieden thans nog gelegenheid tot een voor natuurminnaars paradijselijke
wandeling of fietstocht, voor de hengelaar tot het uitzoeken van een rustig plekje tussen het
riet en voor de boeren langs de Vaart over land hun boerderijen te bereiken.
Aan de voet van de Trekkade strekt zich de enorme Holiërhoekse en Zouteveense polder uit,
op het Vlaardingse gedeelte waarvan het plan Noord met 80.000 bewoners is geprojecteerd.
Aan de andere zijde van de Vaart aanschouwt men op Vlaardings grondgebied de
Broekpolder, gedoemd onder Rotterdamse bagger te verdwijnen, en op Maaslands grondgebied de Duifpolder. Voor komende generaties wordt dit gebied het hart van een groots
recreatieoord, als de bestaande uitbreidingsplannen worden verwezenlijkt. Maar nu staan er
nog aan weerszijden van de Vlaardingse Vaart tussen Schipluiden en Vlaardingen zo'n twintig boerderijen te dromen, met daarachter, in de polder, uitgestrekte grazige weiden, weelderig met houtopstand begroeid. Een landschap dat, met zijn grote verlatenheid, door de
eeuwen heen maar weinig is veranderd.
Reeds veertig jaar lang haalt de melkschuit van Klaas van Adrichem (75) daar de melk op.
Eerst met een paard in het zeel, nu motorisch voortbewogen. Klaas van Adrichem is van
huis uit boer en dat is hij nog. Vorig jaar vierde hij zijn gouden huwelijksfeest en hij heeft ons
het gouden huwelijksgeschenk van zijn twaalf kinderen laten zien, waarop zij met vijftig
kleinkinderen staan afgebeeld.
Sedert zijn huwelijk heeft hij in een boerderij aan de Trekkade in Schipluiden gewoond, zijn
veestapel allengs uitbreidend tot veertig koeien. Vorig jaar heeft hij deze boerderij aan Jan
Keizer verkocht, die in de Broekpolder bij de Bommeer heeft geboerd. Hij betrok toen een
huis aan de Kapel, aan de Viersprong, in het hart van Schipluiden, dat hij enkele jaren tevoren had gekocht. Bij dit huis is een garage voor zijn autopark, terwijl hij er voor zijn koeien
een stal liet bijbouwen. Want Klaas van Adrichem, van de grond af begonnen, heeft goed
geboerd. Niet alleen met zijn boerderij, maar ook met zijn melktransportbedrijf. Veertig jaar
geleden begon hij net een Westlandertje voor het melkvervoer over water en met een paard
en wagen voor het ophalen van de melk bij de boeren in de polders, die over de weg te
bereiken waren. Nu beschikt hij, behalve de gemotoriseerde Westlander, over een autopark
van vier vrachtwagens, waarmee de melk bij de boeren uit de Holiërhoekse en Zouteveense
polder, de Duifpolder, de Broekpolder, in Zuidbuurt en op Maasdijk wordt opgehaald en
naar een coöperatieve melkfabriek in Den Haag gebracht. Twee maal per dag. De met de
melkschuit vervoerde melk wordt in Vlaardingen op de kade tegenover het politiebureau
gelost en vandaar per auto naar Den Haag getransporteerd. Twee zoons en drie knechts
heeft hij thans in zijn melktransportbedrijf werkzaam. Dagelijks vervoeren zij 420 bussen met
ieder veertig liter melk naar Den Haag.
Het zijn er meer geweest. Want reeds een achttal boeren in de Broekpolder heeft hij als klanten verloren. Die hebben voor de Rotterdamse bagger naar elders moeten uitwijken. Over
enkele jaren zullen alle koeien uit deze polder zijn verdienen en zal Klaas van Adrichem al
zijn klanten daar kwijt zijn. Dezelfde kant gaat het op in de Holiërhoekse en Zouteveense polder met de verwezenlijking van het Vlaardingse plan Noord. Het ligt aan het tempo waarin
Vlaardingen dit uitbreidingsplan realiseert en waarin Rotterdam de Broekpolder volspuit,
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hoe lang nog de melkschuit van Klaas van Adrichem over de Vlaardingse Vaart langs de
boerderijen zal tuffen. Maar met het verdwijnen van alle Vlaardingse boeren zal er ook
steeds minder werk aan de winkel komen voor zijn vrachtwagens. Waaruit de conclusie kan
worden getrokken, dat niet alleen de boeren slachtoffer van het zich uitbreidende
Vlaardingen worden, maar ook melkvervoerder Klaas van Adrichem en zijn zoons Koos en
Gerard, die bij hem in het bedrijf werken.
De Tijd I De Maasbode, voorjaar 1958

Ondanks dat de boerderij De Drie Baarsjes
ter tioogte van de
Wilfielminasingel pal
aan de Vaart lag,
wordt de melk hier
toch met de vrachtauto
opgehaald. (Foto:
Stadsarchief
Vlaardingen}
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De Holiërhoekse of
Hooglandse molen

Ton Cox
TrdmAUK-ra

/DGLFLiNDS-BOi:Z,Bn.

SCHOUWMOLEN MET TWEE SCHEPRADEN.

Deze windgedreven watermolen wordt al
beschreven in 1502. Het was nog geen windmolen zoals w e die nu kennen, maar een soort driepoot met een vaste kap en wieken die altijd in
dezelfde richting wezen. Dat had men afgekeken
bij de polders in West-Friesland. Omdat de wind
in onze streken overwegend zuidwest is, werd
hij in die richting geplaatst. Dat had twee nadelen: bij ruimende of krimpende wind kon men
niet bemalen en soms kantelde de molen, met
alle gevolgen van dien. Later werden molens met
draaibare kap gebouwd, een uitvinding van een
Duitse ingenieur. In totaal stonden er 6 molens
tussen Schipluiden en Vlaardingen die gezamenlijk de Holiërhoekse en de Zouteveense polder
droog hielden.
De Holiërhoekse molen stond recht tegenover de Broekpoldermolen. Deze laatste stond waar nu W.S.V. De Kulk
ligt. De molen had een vlucht van 24,75 m. Het scheprad
was 6,87 m diameter en 0,43 m breed. De molenaar en zijn
familie woonde niet op de molen, maar op de zogenoemde Molenwerf, naast de molen. Rond 1800 woonde daar
molenaar Martinus Verkade met vrouw en elf kinderen.

Een tekening van de
Schouwmolen, die In 1871 begon men met de bouw van Stoomgemaal De Zweth. Daardoor was men niet lanlangs de Vaart richting ger afhankelijk van het weer en werden de windmolens overbodig. De gemeente bood de
Schipluiden voorbij Holiërhoekse molen te koop voor de sloop voor de prijs van fl 700.- Kort daarna ging de
Vlietzicht stond. molen tegen de vlakte, maar de Molenwerf werd gespaard. Die is blijven staan tot 1977.
Tegenwoordig is daar
een gemaal. Na diverse bewoners te hebben geherbergd kwam de Werf in 1959 in het bezit van de ongeOngetwijfeld heeft het huwde mej. Moerman. Zij gebruikte het als buitenhuisje. De Hooglandse Molenwerf was
laatste exemplaar van riant gelegen langs de Vlaardingse Vaart, bereikbaar via een paadje en geen verkeer of
de Hooglandse molen bebouwing in de buurt. Maar in verband met de aanleg van een compartimenteringsdijk
er ook zo ongeveer uit- moest het huisje verdwijnen. De gemeente wilde het onteigenen, maar men bereikte overgezien. (Illustratie: eenstemming tot verkoop voor de prijs van fl 35,000, waarbij er werd bedongen dat mej.
Stadsarchief Moerman en haar broer Kornelis het huis mochten gebruiken als buitenhuis voor een huur
Vlaardingen) van fl 1000 per jaar. Kornelis Moerman heeft er een aantal jaren een paar dagen per week
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De Schouwmolen
werd vervangen door
dit stoomgemaal. Bij
de Hooglandse molen
was dat met het geval,
wellicht omdat die van
een te kleine sloot uitwaterde. (Foto:
Stadsarchief
Vlaardingen)

t'Wim

doorgebracht, samen met dichter Jaap van IJperen en Koos Meeldijk. Zij lazen er elkaar
gedichten en verhalen voor. In 1977 werd dan toch tot sloop besloten, maar de dijk moet er
nog komen. Er rest slechts een soort eilandje met wat oude vruchtbomen, knotwilgen en
bramen. Wél een Eldorado voor vogels.
Gegevens: Stadsarchief Vlaardingen, Tijd-Schrift 42.

De Hooglandse
Molen werf, kort voor
de sloop in 1976. De
bomen staan er wel
nog steeds... (Foto:
Stadsarchief
Vlaardingen)

Boekbesprekingen

Het is ook hollen of stilstaan met het verschijnen van boeken over
Vlaardingen. Zo gebeurt er maandenlang niets, zo verschijnen er opeens
diverse boeken achterelkaar. Daarom nu weer een paar boekbesprekingen.
1952 - 2002 Een halve eeuw Emmauskerk.
Verkrijgbaar bij A. Verhoeven, Julianalaan 42,3135 JJ Vlaardingen (0104352344) ofD. van
Heere, Rozenlaan 15, 3135 XL Vlaardingen (010 434 40 92).
Het boekje is een verzameling korte en lange artikelen die een beeld geven van het ontstaan van het kerkgebouw en van de wijkgemeente die het gebruikt, en van diverse activiteiten die er plaatsvinden en -gevonden hebben. De gebeurtenissen die geleid hebben tot
de bouw, de bouw zelf en de ingebruikname van het gebouw zijn beschreven door Matthijs
Struijs. Vanaf het begin van het ontstaan van de stadsuitbreiding in de Babberspolder is de
behoefte gevoeld om naast huizen ook kerken te bouwen (iets wat tegenwoordig niet meer
zo vanzelfsprekend is). Na veel gedoe - niet in het minst om de financiën bijeen te krijgen ging op 13 maart 1951 eindelijk de eerste paal de drassige grond in voor wat in de
Woningwet-vergunning een 'Jeugdcentrum met kerkzaal' heette. Enkele maanden later, op
9 juni, konden de gemeenteleden letterlijk zelf meebouwen aan de kerk, door voor een gulden een steen te kopen en die zelf in te metselen. Het resultaat moet nog altijd zichtbaar zijn
als een stuk wat minder strak metselwerk... Bijna een jaar na de eerste paal, op 3 maart
1951, kunnen de rond de Van Hogendorplaan wonende gereformeerden voor het eerst een
kerkdienst in het eigen kerkgebouw bijwonen.
In de halve eeuw die sindsdien is verstreken is er, ook op kerkelijk gebied, heel wat
gebeurd. Vooral de toenemende ontkerkelijking enerzijds, en het toenaderingsproces van
de Gereformeerde, Hervormde en Lutherse kerken die 'Samen op weg' gingen anderzijds,
zijn kerkgebouwen afgestoten en wijkgemeenten samengevoegd. In de Babberspolder zijn
werd al in 1974 de hervormde Immanuëlkerk aan het Leger des Heils verkocht en kerkte de
hervormde wijkgemeente sindsdien in de aula van 'het Groen'. In het begin van de jaren
negentig kwam het SOW-proces in de wijk op gang en werd gewerkt aan het samengaan
van de gereformeerde en hervormde wijkgemeenten. Vanaf augustus 1996 wordt er gezamenlijk gekerkt in de Emmauskerk, die sindsdien dan ook voorzien is van een duif boven de
naam, als symbool van de Immanuëlgemeente.
Een aardig en rijk geïllustreerd boekje, dat de prijs van € 7 meer dan waard is, vooral
omdat een deel van de opbrengst naar een solidariteitsproject met een kerkelijke gemeente in Mpeketoni in Kenia gaat.
De Holiërhoekse en Zouteveense Polder, door Paul Meuldijk.
Verkrijgbaar in de boekhandel voor €22,50
Toen ik jaren geleden een jaartje in de VS woonde, was dat een van dingen die ik miste:
de polder. Al meer dan 25 jaar rijd ik daar namelijk dagelijks doorheen, en na al die tijd geniet
ik er nog dagelijks van. Deze week (eind januari), toen ik na weken voor het eerst weer eens
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bij het laatste daglicht naar huis terugreed, zag ik bij een van de boerderijen de eerste
sneeuwklokjes voorzichtig boven de grond komen. Daar word ik dan weer helemaal blij van:
de eerste tekenen van een nieuwe lente. Alhoewel de polder in de winter ook bijzonder fraai
kan zijn als hij onder een dik pak sneeuw ligt.
Dat laatste heeft Paul Meuldijk in dit boek ook op de foto vastgelegd, tezamen met talloze andere beelden van de polder zelf, van de mensen die er wonen, en van de activiteiten
die ze verrichten. Vooral dat laatste geeft het boek, dat in eerste instantie misschien alleen
een fraai plaatjesboek lijkt, een extra dimensie. Want behalve dat in het kort de geschiedenis van de polder wordt verteld, met beelden van door de aanleg van de Holywijk verdwenen boerderijen, schrijft Meuldijk ook geschiedenis door de huidige activiteiten vast te leggen in woord en beeld. Dat hij dat in de 'polderdagboeken' soms doet op een manier alsof
hij het aan zijn dochter vertelt zij hem vergeven, hoewel het soms wel eens lastig is om je
voor de geest te halen wie nou boer Klaas, boer Jan en boer Piet ook al weer zijn en bij
welke boerderij ze horen.
Heel aardig is ook de beschrijving door Piet Oosthoek van de boter- en kaasbereiding
zoals die vele eeuwen op diverse boerderijen in de polder heeft plaatsgevonden. Beelden
van de polder door de seizoenen heen, van de wateroverlast in 1998, van de Paaskoe in
Kethel en van de huldiging van koe Lutske 320, die als eerste koe in Delfland met haar melk
10.000 kg vet-I-eiwit heeft geproduceerd, completeren dit fraaie lees- en vooral kijkboek.
En nu maar hopen dat het snel weer mooi weer is, zodat we op de fiets al dit fraais weer
rustig met eigen ogen kunnen gaan aanschouwen.
Drank b Drinkgerei. Een archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek naar
de alledaagse drinkcultuur van de 18de-eeuwse Hollanders, door Cora Laan.
Verkrijgbaar in de boel<handel voor €37,50.
Waar de verbouwing van een winkel al niet toe kan leiden. Toen in 1990 de Vlaardingse
woonwinkel Het Waaigat aan de Markt werd verbouwd, vond men een beerput die toebehoord had aan de herberg De Visscher die van 1742 tot 1805 op de hoek van de Markt en
de Smalle Havenstraat gevestigd was geweest. De beerput werd ook gebruikt als vuilnisvat
en was gelukkig voordat hij buiten gebruik kwam, niet meer geleegd. Zodoende konden de
Vlaardingse archeologisch onderzoekers heel veel materiaal - glas, aardewerk en restanten
organisch materiaal, vooral botten en graten - naar boven halen. Dat is allemaal zorgvuldig
gedocumenteerd en voor zover mogelijk gereconstrueerd. Een enorm puzzelwerk! Op
grond van de vele aardewerken pijpenkoppen, die gedateerd kunnen worden, kon vastgesteld worden dat de inhoud van de beerput daar tussen circa 1770 en 1790 in terecht is
gekomen.
Cora Laan, de echtgenote van Jeroen ter Brugge, die destijds als Stadsarcheoloog verantwoordelijk was voor de opgraving, heeft de inhoud van de beerput gebruikt in een
wetenschappelijk onderzoek naar drinkgewoontes in de 18^ eeuw. Het boek 'Drank &
Drinkgerei' is haar proefschrift waarin de resultaten van dat onderzoek beschreven zijn. En
denk nu niet dat het daarom een dorre wetenschappelijke verhandeling is. Integendeel!
Door in haar onderzoek niet alleen gebruik te maken van de archeologische vondsten, maar
ook van archiefmateriaal en schilderijen en prenten uit de betreffende periode, slaagt de
promovenda er in een levendig beeld te schetsen van de drinkgewoontes van onze voorouders uit de tweede helft van de 18^ eeuw. Uiteraard speelt herberg De Visscher daarin

21

een cruciale rol en krijgen we ook een aardig beeld van hoe het er in dat Vlaardingse etablissement aan toe ging.
Zo waren er twee ruimtes waar men terecht kon. Het 'voorhuys', waar men vanaf de
straat in stapte, was de plaats waar bier, wijn en andere alcoholica werden geschonken. In
sommige herbergen stond daar ook een 'drankorgel'. En daarmee wordt dan niet een trouwe klant bedoeld, maar een stellage van tonnen met verschillende soorten drank waaruit
getapt werd. Een fraaie afbeelding van het interieur van een 18^-eeuwse herberg met zo'n
drankorgel siert de omslag van het boek. Achter deze gelagkamer lag een wat besloten
ruimte, de 'baaijer', waar men rustiger kon zitten, een pijpje kon roken, thee of koffie kon
drinken of wat kon eten. Dat drinken van thee en koffie was iets wat nog niet zo lang geleden uitsluitend voorbehouden was aan de gegoede burgerij. Maar vooral door de activiteiten van de eerste Nederlandse multinational, de VOC, kwam de import van koffie en thee
goed op gang en werden deze dranken ook voor gewone burgers betaalbaar. Dat ging zelfs
zo ver, dat in de tweede helft van de 18^ eeuw koffie en thee bier als belangrijkste volksdrank verdrongen. Het aardige is, dat dat ook zichtbaar was in de samenstelling van de
inhoud van de beerput van herberg De Visscher. Vergelijking met de inhoud van enkele
beerputten uit Delft leerde dat het er elders ook zo aan toe ging. Dat koffie en thee echte
volksdranken waren geworden blijkt uit het feit dat kapot serviesgoed ook werd gevonden
in een beerput in een 'arme' buurt in Delft.
In De Visscher kon men ook eten en het is niet verbazingwekkend dat er vooral vis op
het menu stond. En dan niet alleen haring: van maar liefst 24 vissoorten zijn resten gevonden. Een van de opvallendste eetservies-vondsten zijn 16 borden met daarop drie haringen
geschilderd. Men vermoed dat die exclusief voor herberg De Visscher zijn gemaakt. Die
exclusiviteit is nu wat minder: de borden worden tegenwoordig als souvenir van
Vlaardingen gemaakt.
In het laatste deel van het boek worden de veronderstellingen over drinkgewoontes die
op grond van onder meer de beerput-vondsten zijn gedaan, geïllustreerd met behulp van
prenten en schilderijen uit de betreffende periode. Dan blijkt dat vele soorten glas- en aardewerk die zijn gevonden daarop zijn afgebeeld. Daarmee kan dan weer een indruk worden
verkregen van de manier waarop de dranken werden genuttigd en zelfs, aan de hand van de
verschillende soorten glazen, welke soorten drank voor, tijdens en na de maaltijd werden
gedronken. Als je dat allemaal gelezen en bekeken hebt, wordt de neiging om het glas te
heffen op het prachtige resultaat van dit promotie-onderzoek wel erg groot. Proost!
Heden en verleden Vlaardingen. Historisch fotoboek, met foto's van toen en
nu, door Jaco den Breems, Jasmin Buljubasic, Luc Burlox, Linda de Bruin,
Sjoerd van Camp, Yasin Cetinkaya, Dirk Jan Don en David van Ingen.
Verkrijgbaar voor €5,00 bij de Vlaardingse boekfiandel, via tel. (010) 4346864 of e-mail
www. flardingha ©hotmail com.
De auteurs vormen tezamen een projectgroep van het Albeda college in Vlaardingen. Zij
moesten voor hun opleiding 'ondernemer/manager detailhandel' een eigen bedrijfje oprichten en een product op de markt brengen. Dat is dus dit boekje geworden. Helemaal zelf
gedaan, van ontwerp tot uitvoering, waaronder de hedendaagse foto's. Alleen de druk is
verzorgd door een andere professional: onze huisdrukker. Het resultaat: hartstikke leuk, ook
al omdat er interesse voor de Vlaardingse historie uit spreekt (worden jullie ook allemaal
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jeugdlid?). Het meest opvallend: de foto's van de Oliegoedfabriek van Van Toor / Hoogvliet.
Ik vind het pand er met de huidige bekleding toch wel op vooruit gegaan, iets wat ik doorgaans van modernisering niet kan zeggen. Wat zou er trouwens op de bovenverdiepingen
gedaan worden?
Door het oog van de naald. Vlaardingen en de watersnoodramp van 1953,
door Jan Anderson en Hjalmar Teunissen.
Verkrijgbaar bij het Streekmuseum Jan Anderson voor €4,00.
Het scheelde in 1953 niet veel of Vlaardingen had ook ernstig te lijden gehad van de
watersnoodramp. Gelukkig bleef de schade beperkt tot het onderlopen van de buitendijkse
gebieden, alhoewel het voor de industrieën daar (Sunlight, ENCK) toch wel degelijk een
ramp was. Maar gelukkig zonder verlies van levens. Dat was uiteraard op de Zeeuwse en
Zuid-Hollandse eilanden wel anders. Aan de hand van herinneringen van Vlaardingers worden de gebeurtenissen tijdens de rampnacht en in de weken daarna beschreven.
Stadgenoten schoten te hulp met reddingswerk ter plaatse, verbindingswerk door radioamateurs en inzamelingen van geld en goederen. Het boekje is in eerste instantie geschreven voor scholieren, maar voor iedereen boeiend lees- en kijkmateriaal. Er is slechts een
beperkt aantal exemplaren beschikbaar, dus wie het eerst komt
(Eric van Rongen)
Vlaardingen Buitendijks. Een wandeling door de oude Oostwijk en de
Componistenbuurt, door Wouter C. den Breems en Eric van Rongen.
Verkrijgbaar in de Vlaardingse boekhandel.
De fotocollectie-Kalkman, in bezit van de Historische Vereniging Vlaardingen, en welwillend afgestaan fotomateriaal door Foto Boer, een aantal particulieren en het Stadsarchief
zijn de basis geweest voor een verrukkelijk fotoboek. In 'Vlaardingen Buitendijks' staan twee
wijken centraal die eerder wat onderbelicht zijn gebleven, om in fototermen spreken. Het
zijn de vooroorlogse Oostwijk en de Componistenbuurt in de Vettenoordspolder. De foto's
van de straten uit die wijken dateren grotendeels uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Een periode waarin de auto wel in opkomst, maar nog lang geen gemeengoed was. Dat is
te zien aan die bijna heerlijk lege straten.
Het zijn niet alleen de door de auteurs verzamelde foto's die een genoeglijke confrontatie met het nabije verleden opleveren. In hun zorgvuldig samengestelde bijschriften zit aantrekkelijke informatie verwerkt en hun oog voor het detail is nog steeds even scherp. Den
Breems en Van Rongen geven met 'Vlaardingen Buitendijks' weer duidelijk hun visitekaartje
af. Wie dit aantrekkelijke fotoboek in de boekwinkel in handen neemt, gaat er geheid mee
de winkel uit. Na €19,95 betaald te hebben, natuurlijk, want dat is het bedrag dat op het prijskaartje staat. Dat is geen geld voor de echte liefhebbers, want dit fotoboek is weer een must
voor hun boekenkast. En voor de weinige anderen is het een heerlijk boek om bijvoorbeeld
cadeau te doen. Laat het dan nog maar zonder plakband inpakken door de boekwinkelier,
dan kunt u er zelf ook nog voorzichtig van voorgenieten.
Ik heb veel kijk- en leesplezier gehad met 'Vlaardingen Buitendijks'. En dat wil ik graag
aan u doorvertellen.
(Aad Maarleveid)

Oproep: zuster Gretha Hofstra

Naast het station Nieuwland in Schiedam wordt de grond bouwrijp
gemaakt. Binnen een aantal jaren verrijst daar een nieuw ziekenhuis voor
Vlaardingers en Schiedammers. Het heeft heel wat bloed, zweet en tranen
gekost voordat het zover was. De Raad van Bestuur van het Vlietland
Ziekenhuis heeft besloten dat de geschiedenis van de twee Schiedamse ziekenhuizen (Nolet en Gemeente) en het Vlaardingse ziekenhuis (Holy) niet
vergeten mag worden. Sinds ruim twee jaar zijn wij; Anne Jongstra, bibliothecaris en historicus en Ellen Boonstra-de Jong, beleidsmedewerker en
onderwijskundige, bezig een boek te schrijven over de geschiedenis van de
ziekenhuizen vanaf ongeveer 1965. Waarom en hoe zijn de drie ziekenhuizen
uiteindelijk opgegaan in een ziekenhuis? Dat is de centrale vraag die in het
boek wordt beantwoord. Het boek verschijnt, naar alle waarschijnlijkheid, in
juli 2004. Hoewel de recente geschiedenis van de drie ziekenhuizen in het
boek centraal staat, wordt ook aandacht geschonken aan de oorsprong van
de drie ziekenhuizen.
Daarom deze oproep. We zijn op zoek naar een foto van zuster Gretha Hofstra (Geertruida
Antonia IVIargaretha Hofstra) die zich, vanaf 1 juli 1891, als diacones van de Hervormde
Gemeente ontfermde over zieke Vlaardingers. Zij werd geboren op 16 oktober 1858 in
Amsterdam als dochter van Jan Alle Hofstra en Jacoba Maria de Leeuw. Gretha Hofstra
kwam in 1891 vanuit Utrecht naar Vlaardingen, waar zij zeer waarschijnlijk werkte in het
Diaconessenhuis aan de Oudegracht. Nadat zij, vanwege onenigheid met het bestuur van de
Hervormde Gemeente, ontslag had genomen, hebben Vlaardingers geld opgehaald om zuster Gretha voor Vlaardingen te behouden. De Vereeniging voor Ziekenverpleging werd in
1896 opgericht. In 1897 opende het eerste ziekenhuisje aan de Callenburgstraat 41-41a de
deuren en zuster Hofstra werd hoofd van het ziekenhuis, evenals van het Hofsingel ziekenhuis dat in 1901 in bedrijf werd genomen. Zuster Gretha Hofstra heeft in 1902 haar ontslag
genomen en trad als huishoudster in dienst van Jacobus Hoogendijk die net weduwnaar
was geworden. Tot zijn overlijden in 1905 was Gretha Hofstra inwonend huishoudster op de
Schiedamseweg 57. Vanaf 11 september staat zij ingeschreven op het adres Schiedamseweg 90. Ook op dat adres was zij huishoudster van de familie Drossaart van Dusseldorp. In
september 1906 is Gretha Hofstra vertrokken uit Vlaardingen naar Valburg in de Betuwe. Ze
is vanuit Valburg in 1932 teruggekeerd naar haar geboorteplaats Amsterdam. Dat was voor
korte duur. In 1936 vestigde zij zich in Zeist, in het buurtschap den Dolder bij de verpleger
Cornells Dees en zijn vrouw Enje Koster. Gretha Hofstra overleed daar op 17 december
1937.
Wie, o wie helpt ons aan een foto van deze opmerkelijke vrouw of weet meer details over
haar leven. Reacties: eboonstra@ssvz.nl of Ellen Boonstra-de Jong, Lariksdreef 101, 3137
PJ Vlaardingen (0104747686). We zijn in gespannen afwachting.

Ledenactiviteiten

Alvorens u het lezingenprogramma voor de komende periode voor te schotelen, moeten we eerst even iets kwijt over de opkomst. Die is namelijk de
laatste tijd namelijk groot - erg groot. En daardoor puilen de zalen nogal
eens uit. Onze bijeenkomsten zijn altijd voor iedereen toegankelijk, mede
omdat we hopen dat nieuwe bezoekers ook lid zullen worden van onze vereniging. En daarnaast is er ook altijd grote belangstelling van de bewoners
van de bejaardentehuizen waar we vaak te gast zijn. Uiteraard zijn we heel
blij met al die belangstelling en willen we dat graag zo houden. Anderzijds
wilen we ook alle belangstellenden een zitplaats kunnen bieden. Daarom
gaan we de komende tijd, om de toestroom een beetje in de perken te houden, minder persberichten uitsturen. Dat heeft voor u als leden het nadeel
dat u uw geheugensteuntje vlak voor een lezingenavond zult u gaan missen,
maar als voordeel dat de kans afneemt dat u geen vrije stoel meer vindt.
Noteer daarom meteen na ontvangst van Tijd-Schrift de data in uw agenda
of op de kalender!
Zoals al eerder gemeld, wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdagavond 25 maart a.s. De bijeenkomst begint (alléén voor leden!) om 20.00 uur en wordt
gehouden in de grote zaal van het Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring (aan de achterzijde van de parkeergarage van Winkelcentrum De Loper.
Voor mensen die met openbaar vervoer komen: buslijnen 51 en 57 stoppen beide aan
de Churchillsingel; u kunt van buslijn 55 en 56 uit de overige delen van Vlaardingen op lijn
57 overstappen op Station Vlaardingen-Oost. Voor automobilisten: in de buurt van de zaal
zijn nagenoeg geen parkeerplaatsen aanwezig: u kunt het beste op de Holysingel vlak voor
de rotonde met de Churchillsingel rechtsaf gaan, het poortje van de Robert Schumannring
onderdoor. Net voorbij het volgende poortje is rechts en links een heleboel parkeerruimte,
en is de zaal binnen 1 a 2 minuten te voet goed bereikbaar.
Aansluitend aan de ledenvergadering zal een korte presentatie plaatsvinden van een
nieuw boekje over Vlaardingen dat goed aansluit op het onderwerp van de lezing na de
pauze: Oud en nieuw Vlaardingen in beeld. Leerlingen van de vroegere Detailhandelsschool
Beneden Maas aan de Buys Ballotlaan krijgen tijdens hun MBO-opleiding tegenwoordig de
opdracht om in groepjes een eigen 'leerbedrijf' op te richten en een bepaald product te ontwikkelen en te verkopen, om zo ervaring op te doen voor hun toekomstige praktijk. Een van
die projecten was het uitgeven van een fotoboekje over Vlaardingen. Daartoe zijn situaties
op oude ansichten opgespoord en vanuit nagenoeg hetzelfde opname-standpunt opnieuw
gefotografeerd. De HVV heeft bijgedragen aan het startbedrag van de onderneming en wij
willen onze leden graag in de gelegenheid stellen om tegen een redelijke prijs in het bezit te
komen van deze nieuwe uitgave. Daarbij zullen enkele van de jonge ondernemers u over
hun ervaringen vertellen.
Na de pauze zal tegen kwart voor negen de avond worden voortgezet, waarbij ook niet-
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leden welkom zijn. De heer De Lozanne zal u een aantal oude en nieuwe aanzichten van plekjes in Vlaardingen voorschotelen en dat levert soms verrassende resultaten op!
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 8 april, als we in de Grote Kerk op de Markt een
lezing houden over Graven in de Markt. Tot begin mei loopt over dit onderwerp ook een tentoonstelling in Museumpaviljoen De Joon (tegenover het Visserijmuseum). Het is de eerste
expositie die de verbreding van het museum tot echt Vlaardings Museum laat zien.
Onze gemeentelijk archeoloog, Tim de Ridder, zal u aan de hand van veel beeldmateriaal vertellen over de opgravingen die vorig jaar op de Markt / hoek Maassluissedijk plaatsvonden en waarbij maar liefst 49 graven werden gedolven uit middeleeuws Vlaardingen.
Daarnaast zullen ook de resultaten van andere archeologische ontdekkingen gepresenteerd
worden.
De aanvang van deze avond is acht uur, en vanaf kwart voor acht kunt u een plekje zoeken. De toegang is als altijd gratis, maar vanwege de hoge kosten voor het stoken en t.b.v.
het onderhoud van de kerk vragen wij iedereen om een vrijwillige bijdrage van minimaal 50
cent.
We waren voor de maand mei nog bezig met een bedrijfs-bezoek naar één van de bedrijven
die waarschijnlijk verplaatst zullen gaan worden in het kader van het Rivierzone-project,
maar dat is ons tot heden niet gelukt.
Wel hebben we voor zaterdag 7 juni afgesproken dat Jan Anderson van 10 - 12 uur
aanwezig is in de Museumwoning aan de Vondelstraat 67, om daar speciaal die leden die er
nog niet eerder een kijkje namen, nog de gelegenheid te geven zich te verplaatsen in het
wonen in de stijl van de vijftiger jaren. Volgend jaar moet de woning waarschijnlijk plaatsmaken voor nieuwbouw, dus bieden we u nog graag een (laatste?) gelegenheid.
We sluiten het seizoen natuurlijk weer af met onze busexcursie, die ons dit keer op zaterdag 28 juni naar Antwerpen (B) zal brengen. In de ochtend maken we een stadswandeling
onder leiding van plaatselijke gidsen, en vervolgens kan de middag worden gevuld met
bezoek aan tal van interessante plekken, musea en kerken. Voor de lunch hebben we deze
keer een bijzondere ondergrondse plek gereserveerd. Inmiddels naderen we al de 30 deelnemers, dus enige haast met aanmelden is geboden. De capaciteit van zowel de bus als van
de lunch-locatie gaat de 50 personen niet veel te boven. Zoals bekend kunt u uitsluitend
inschrijven door middel van overschrijven van het deelnemersgeld op de girorekening van
onze penningmeester, terwijl we volledigheidshalve nog even doorgeven dat partners van
leden ook gewoon het leden-bedrag betalen. Niet-leden zijn ook welkom, maar dan is het
deelnamegeld € 5 hoger. In tegenstelling tot andere jaren houden we voorafgaand aan de
bus-excursie geen speciale lezing over Antwerpen. Paul Westerdijk zal ons onderweg in de
bus wat uitgebreider dan anders informeren over het doel van onze reis.
Namens de commissie Ledenactiviteiten,
Arie Ouwendijk
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