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Drank & Drinkgerei 
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historisch onderzoek naar de 
alledaagse drinkcultuur van de 
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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 t/m 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. Verloop 

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

Adres ledenactiviteiten: 
Kortedijk 16a^ 
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 

De Willibrorduskerk in de 

Westwijk. Dit belangrijke gebouw 

uit de Wederopbouwperiode zou 

worden omgevormd tot een multi

cultureel centrum ... of toch niet? 

De plannen voor de toekomst van 

dit bouwwerk zijn mede aanlei

ding voor enkele stevige artikelen 

in dit Tijd-Schrift. 

(Foto: Bert van Bommel) 
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Antiquariaat en boekhandel 

^ s » » 

In- en verkoop 

\(m oude, curieuz.e, 

veTzamclw aardige 

en antiquarische 

boeken 

Hoogstraat 53-3131 BL Vlaandingen 
Telef(xm(010)434 71 52 
Telefax (010) 435 11 22 

Openingstijden: dinsdag tim zoteniag 
van 12.00 tot 17.00 uur 
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De geschiedenis heriiaait zich 

De afgelopen maanden werd historisch Vlaardingen opgeschrikt door berichten die terug 
deden denken aan de duistere zestiger jaren, toen wethouder Teun de Bruijn rigoreus en 
zonder rekening te houden met welke historische waarden dan ook enorme delen van de 
oude binnenstad tegen de grond liet gooien. Als een van de reacties tegen de sloopwoede 
van het toenmalige Gemeentebestuur is in 1967 de Historische Vereniging Vlaardingen 
opgericht. In de jaren daarna is er bijna voortdurend gestreden met opeenvolgende 
Gemeentebesturen om het historisch waardevolle van de stad te behouden. En eindelijk 
leek het de afgelopen jaren de goede kant uit te gaan. Er was geregeld overleg tussen de 
vereniging en de bestuurders, waarbij met name de Commissie Stad en Monument prima 
werk heeft verricht. En het Gemeentebestuur besloot enkele jaren geleden tot het instellen 
van een gemeentelijke Monumentencommissie. Je zou toch zeggen dat er dan ook een 
goed onderbouwd monumentenbeleid zou komen. 

Maar niets is minder waar, althans bij het huidige Gemeentebestuur. Leek het er aan
vankelijk nog wel op dat er in historische redelijkheid besluiten over stadsvernieuwing geno
men zouden worden, thans is daar in het geheel geen sprake meer van. Net als Teun de 
Bruijn lijkt het motto te zijn: slopen wat in de weg staat, ongeacht de historische of andere 
waarde. Als Historische Vereniging kunnen, nee, mogen we het daar natuurlijk niet bij laten 
zitten. Het staat in onze statuten dat een van onze belangrijkste doelstelling is, het cultuur
historisch erfgoed van Vlaardingen te beschermen. Daarom komen we in het geweer tegen 
de huidige plannen. Daarom zijn er in het Rotterdams Dagblad diverse stukken verschenen. 
Daarom uitvoerige aandacht in dit Tijd-Schrift voor onze protesten. 

We beginnen met een kort chronologisch overzicht van enkele publicaties uit het 
Rotterdams Dagblad, dat eindigt met enkele citaten uit een interview met Bert van Bommel, 
architectuurdeskundige en lid van de Commissie Stad en Monument. Dat interview ontlok
te de Gemeenteraadsfractie van de PvdA een Open Brief aan de HVV. Die drukken we inte
graal af. Als reactie op die brief, en in algemene zin op het gemeentelijke sloop- en bouw
beleid, schreef Bert van Bommel op verzoek van het bestuur van de HVV een uitvoerige 
onderbouwing van het standpunt van de Historische Vereniging ten aanzien van belangrij
ke gebouwen in Vlaardingen uit de Wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Laat 
het cultuurhistorisch belang van de Wederopbouw hieruit duidelijk blijken en doordringen 
tot de Gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders. En laat de door de 
Monumentencommissie opgestelde lijst met Wederopbouwpanden die monumentale waar
de hebben nu ook uit die ambtelijke la komen en volg het advies om die panden tot 
Gemeentelijke monumenten te bestempelen dan ook op! 

Eric van Rongen 
Eindredacteur 



Wat vooraf ging... 

Enkele koppen uit het Rotterdams Dagblad: 

Maandag 13 januari 2003: "Wethouder Van der Velde: Willibrorduskerk ver
bouwen tot multifunctioneel centrum." 

Maandag 20 januari 2003: "Plannen Willibrorduskerk voor maart op tafel." 

Vrijdag 18 april 2003: "Nieuw wijkcentrum op plek Willibrorduskerk ... ver
bouwen van de Willibrorduskerk tot multifunctioneel centrum is van de 
baan." 

Vrijdag 18 april 2003: "Willibrorduskerk behouden waard" "Historische 
Vereniging Vlaardingen verzet zich tegen sloopplannen." 

Zondag 4 Mei 2003: "Wat je sloopt komt nooit meer terug" Historische ver
eniging laakt 'kortzichtige visie' Vlaardingse politici." 

Uit dit artikel, gebaseerd op een interview met Bert van Bommel, enkele fragmenten: 
- De Historische Vereniging Vlaardingen is zich "rot geschrokken" van de nieuwste plannen 
van de gemeente Vlaardingen om de voormalige technische school aan de Deltaweg te 
laten slopen. Op die plek moet woningbouw verrijzen. Eerder al werd bekend dat ook de 
Willibrorduskerk in de Westwijk mogelijk wordt afgebroken. Ook tegen deze sloopplannen 
zal de Historische Vereniging zich verzetten. Beide gebouwen zijn kenmerkend voor de na
oorlogse periode van wederopbouw en dienen behouden te blijven, zo stelt Bert van 
Bommel van de Historische Vereniging. 

- De bewakers van het historisch erfgoed in Vlaardingen maken zich ernstig zorgen over het 
behoud van zogeheten jonge monumenten, gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog. 
Van Bommel: "We realiseren ons heus wel datje niet de hele stad kunt behouden. Een stad 
is een dynamisch iets, daarin gaan dingen verloren en komen er andere dingen voor in de 
plaats. Maar dat moet gebeuren met veel aandacht, met creativiteit. Is die creativiteit niet 
aanwezig, dan ontstaat er een probleem. Je moet gebruik maken van de dingen die er zijn, 
door die overeind te houden ontstaan betere plannen." 

- Maar zoals de Historische Vereniging ooit uit protest tegen de gemeentelijke sloopwoede 
als een soort actiegroep werd opgericht, maakt ook het huidige bestuur zich zorgen over de 
toekomst. Een inventarisatie met monumenten uit de wederopbouw kwam tot stand, maar 
bereikte nooit - officieel - het college van burgemeester en wethouders. "Het was de bedoe
ling dat het zou worden aangeboden aan het college, maar het is getackled door ambtena
ren, omdat het ambtelijk advies ontbreekt. Hoe zoiets kan? Geen idee. Ik heb het gevoel dat 
ze zeggen: zo, we hebben het gelezen en leggen het nu weg. Daardoor zijn we afhankelijk 
geworden van hoe mensen met dingen omspringen." 
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- Van Bommel laakt dan ook de in zijn ogen kortzichtige visie van de Vlaardingse politici. 
"Veel is gebaseerd op vooroordelen. Iets kan blijven staan of niet. Hoe zo, hebben ze er dan 
verstand van? Hebben ze er over nagedacht? Gebouwen staan in de weg, het kost geld. Ze 
hebben die gebouwen zelf zien bouwen, dus hoe kunnen ze dan belangrijk zijn, zeggen ze 
dan. Het is discussie op het laagste niveau." 

En toen volgde de Open Brief van de Gemeenteraadsfractie van de PvdA. 

liompccoi 
®> 

M RKÜIL 

- Bloemwerken en arrangementen 

- Goed gesorteerde snijbloemen 

- 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 



Open brief aan de 

Historische Vereniging 

Vlaardingen 

Partij van de Arbeid, Gemeenteraadsfractie Vlaardingen 

U bent zich "rot geschrokken", zo laat u bij monde van een lid van uw commissie Stad en 
Cultuur, de heer A.J. van Bommel, weten in het Rotterdams Dagblad van zaterdag 3 mei j. l . 
Rot geschrokken van de plannen om de voormalige technische school aan de Deltaweg te 
slopen. Die politici hebben volgens uw zegsman een kortzichtige visie, geen verstand van 
zaken en hij vraagt zich af of er wel is nagedacht. 

Als je in jouw gevoel voor een rechtvaardige zaak staat zeg je wel eens dingen. 
Natuurlijk. Maar één ding is zeker: uw stad is beslist ook de stad van de politici die moeten 
oordelen over vele zaken binnen die stad. Er zijn meer belangen die gewikt en gewogen 
worden. Eén van die belangen is het maken van de afweging of een gebouw kan blijven 
bestaan in bijvoorbeeld een omgeving, die totaal gaat veranderen. 

In het gebied waar deze school staat, gaat veel veranderen, zoals u waarschijnlijk weet. 
Het rivierzóne gebied ondergaat de komende twintig jaar een drastische verandering. En 
die school ligt prominent in dat gebied. Voorts moet je je dan afvragen of dat gebouw kan 
worden ingepast in de plannen, en wat nog belangrijker is, wat de functie van dat gebouw 
dan kan gaan worden. 

In de besprekingen met Unilever was er wel degelijk een mogelijkheid opengehouden om 
een gedeelte van het gebouw te behouden. Dat is nu geen optie meer dus 

En zo wordt voor elk gebouw dat niet direct past in de nieuwe plannen, ook elders in 
de stad, een afweging gemaakt. 

Wat je sloopt komt nooit meer terug. Een waarheid als een koe. Ook in de politiek wordt 
hieraan zwaar getild. Het was de fractie van de Partij van de Arbeid die door middel van een 
motie aandacht heeft gevraagd voor het culturele erfgoed van na 1945, de wederopbouw
periode. Door deze motie zijn gebouwen - nog voor de termijn van 50 jaar die staat voor de 
plaatsing van jonge monumenten - op een lijst benoemd en dit heeft geresulteerd in het 
zeker stellen als jong monument van het hoofdgebouw van het Shell-sportpark en het 
Cincinnati-gebouw. 

Er is dus wel degelijk aandacht voor het behoud van historisch erfgoed. Uw leus: zon
der verleden geen toekomst is ook ons aan het hart gebakken. Maar in onze besluitvorming 
kan het niet zo zijn dat de toekomst ernstig gehinderd wordt door het verleden. 

Vlaardingen moet een veilige, leefbare stad zijn voor allen. Soms moet je besluiten nemen 
met pijn in het hart om je einddoel te bereiken. 



Wat je sloopt komt nooit 

meer terug... 

Bert van Bommel 

Inleiding 
De afgelopen maanden werd de Historische Vereniging Vlaardingen geconfronteerd met 
een aantal krantenberichten, die de haren te berge deden rijzen. Een reactie kon niet uitblij
ven en zowel voor de locale omroep als in het Rotterdams Dagblad is die weergegeven. Dat 
ontlokte een tegenreactie van de gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid. Het 
onderstaande is niet alleen een uitleg van de problematiek aan de leden van de Historische 
Vereniging, maar tevens een repliek op de open brief van de Partij van de Arbeid. 

Onderwerp zijn de belangrijke gebouwen uit de zogenaamde Wederopbouwperiode 
(het tijdvak van 1940 tot 1965). Zonder uitzondering zijn deze gebouwen nog niet beschermd 
als monument. Een bescherming van rijkswege is soms zelfs nog niet mogelijk. Daarvoor 
geldt namelijk dat het gebouw minstens vijftig jaar geleden moet zijn vervaardigd. 

Bescherming als gemeentelijk monument is wel mogelijk, want de gemeentelijke 
monumentenverordening kent die leeftijdslimiet niet. Van die gelegenheid is echter (nog) 
geen gebruik gemaakt. Wel is inmiddels door de gemeentelijke monumentencommissie een 
inventarisatie van de belangrijkste objecten uit de Wederopbouwperiode opgesteld, maar 
om onbegrijpelijke redenen heeft tot op heden nog geen publicatie van dit belangwekken
de document plaatsgevonden. 

Hardnekkige vooroordelen 
In de bouwsector speelden direct na de Tweede Wereldoorlog een drietal problemen. 
Allereerst was er een controverse binnen de architectenwereld, ten tweede was er sprake 
van een enorme behoefte aan nieuwbouw en ten derde was er een nijpend tekort aan bouw
materialen. 

Voor de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een situatie die, sterk vereenvou
digd, omschreven zou kunnen worden als een controverse tussen moderne en behouden
de architecten. De architectuur van de behoudenden (hier voor de eenvoud maar aangeduid 
als de architectuur van de Delftse School) stond lijnrecht tegenover die van de Moderne 
Beweging. Omdat de traditionele Delftse School beter aansloot bij de Bloed- en Bodem
theorieën van de bezetter, zijn tijdens de bezetting de schaarse opdrachten voornamelijk 
gegaan naar traditionele architecten en deze bezetten ook de meeste posten in welstands
commissies. Over de mate van collaboratie zijn in de naoorlogse dagen nogal wat uitspra
ken gedaan. Sommige traditionelen, zoals de Vlaardingse architect Jac. van der Vlis, heb
ben zich altijd verre van besmetting gehouden (hij ging tijdelijk ander werk doen); anderen 
waren minder principieel. Maar over het algemeen was er weinig samenwerking vanwege 
warme gevoelens jegens de bezetter. Het was vaak meer noodzaak, want er moest immers 
brood op de plank blijven en de meeste architecten hadden in die dagen naar hun mening 
weinig keus. Men was allang blij om, ondanks de ingestorte bouwmarkt, zo nu en dan wat 
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werk te krijgen. Desondanks werd de samenwerking met de bezetter na de oorlog met name 
door de meer moderne architecten de traditionelen vaak aangewreven. Bij veel gemeenten 
resulteerde dit in een voorkeur voor modernen, als het ging om de keuze van de architect. 
De moderne architectuur kreeg na de Tweede Wereldoorlog daardoor een belangrijke 
impuls. 

De enorme behoefte aan nieuwbouw na de Tweede Wereldoorlog had maar voor een 
deel te maken met oorlogsvernielingen. Gelijktijdig speelde immers ook een enorme ople
ving van het bedrijfsleven (mede dankzij het Marshall-plan) en de leniging van een grote 
woningnood. Die behoefte werd danig gefrustreerd door een gebrek aan bouwmaterialen. 
De bouwmaterialenindustrie had niet alleen geleden van oorlogshandelingen, maar was 
door het beperkte bouwvolume tijdens de oorlog danig aangetast en bovendien was er wei
nig geld beschikbaar voor import van materialen, vanwege een economie die al te omvang
rijke import onmogelijk maakte. Bouwmaterialen waren zogezegd op de bon (zoals wel meer 
direct na de oorlog). 

Er is in die eerste tijd dus veel gebouwd, maar met weinig materialen, goedkoop en 
snel, om vooral maar in een acute behoefte te kunnen voorzien. Dat geldt met name voor 
de woningbouw. Daarin speelden diverse industrieën een rol, omdat zij kwamen met syste
men waarbij met weinig materiaal kon worden gebouwd. Ook systemen die reeds voor de 
Tweede Wereldoorlog bekend waren en in staat stelden om materiaal-zuinig te bouwen, 
werden gepropageerd en soms verder ontwikkeld. 

Overigens, moderne architecten gebruikten voor de oorlog vaak nog vrij traditionele 
bouwsystemen. Hun aandacht was meer gericht op vorm dan op techniek en bovendien 
hadden ze vaak niet voldoende middelen om dure adviseurs in te schakelen. De traditione
len konden dat vaak beter, zodat technisch innovatieve systemen haast meer bij de traditio
nele architecten gezocht moeten worden, dan bij de modernen. Dat veranderde in de naoor
logse jaren dus ook heel rap. 

Woningbouw van na de oorlog kenmerkt zich vaak per gemeente (soms per woningbouw
vereniging) door een keuze voor modernere of meer traditionele architectuur, maar dat 
geldt dan vooral het uiterlijk. Oua woningindeling zowel als qua techniek zijn er minder sig
nificante verschillen. Er moest vooral veel (woonruimte) met weinig (bouwmateriaal) 
gemaakt worden, waarbij traditioneel werk werd gecombineerd met relatief recente bouw
systemen en producten. Niet zelden was er sprake van een hybride bouwsysteem, waarbij 
bijvoorbeeld baksteen buitenmuren en dragende woningscheidende wanden van kalkzand-
steen werden gecombineerd met een betonnen balken en kolommenstructuur en dito bal
kons en galerijen, terwijl de woningvloeren in holle baksteenelementen waren samenge
steld of bestonden uit houten balklagen met houten vloeren en stucplafonds op steengaas. 
De woningplattegronden waren vrijwel zonder uitzondering gebaseerd op voorschriften van 
de overheid, die weinig variatie toelieten en meestal waren geënt op een standaardgezin 
van twee ouders met twee tot vier kinderen. 

Dat deze woningen niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen is evident. Ze mogen 
natuurlijk nog wel (ze voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2003 aan bestaande gebou
wen stelt), maar in vergelijking met de eisen die gelden voor nieuwbouw scoren ze zwaar 
onder de maat. Zo zijn de eisen met betrekking tot de brandveiligheid voor nieuwbouw 
zwaarder en liggen isolatie-eisen tegenwoordig hoger (zowel voor geluid als voor warmte). 
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Belangrijker is echter dat ze niet meer passen binnen de huidige woningmarkt en dat ze veel
al verhoudingsgewijs onderhoudsgevoelig zijn. Niet voor niets is er de afgelopen jaren ai 
veel aan deze woningen gewijzigd om ze aan modernere eisen aan te passen. 

Gevolg is echter wel dat die woningbouw een stigma heeft en dat dit stigma (ook waar 
dit onterecht is) zijn uitstraling heeft op andere gebouwen uit die periode. Hoewel voor 
scholen, kantoren en fabrieksgebouwen die bezwaren soms veel minder gelden, krijgen ze 
vaak automatisch al hetzelfde stempel van onbruikbaar, niet degelijk en onderhoudsgevoe-

lig. 

Bij de beoordeling van gebouwen uit de na-oorlogse periode spelen nog een aantal andere 
problemen. Allereerst het "steen-uit-de-muur" effect. Zoals een baksteen niet uit een muur 
kan treden om het gehele metselwerk te beschouwen is het ook voor de architectuurhisto-
ricus nauwelijks mogelijk een enigszins objectief oordeel te vellen over een architectonische 
ontwikkeling waar hij zelf ook deel van uitmaakt. Enige afstand in de tijd is daartoe nodig. Er 
is daarom nog maar weinig expertise op het gebied van de Wederopbouwarchitectuur ont
wikkeld en er valt met minder zekerheid over te oordelen dan bijvoorbeeld over de bouw
kunst van rond 1900. Dit is overigens een achterstand die thans in sneltreinvaart wordt inge
lopen. 

Parallel daarmee loopt het verschijnsel dat architectuur (net als veel andere kunstui
tingen) gemakkelijk wordt bejubeld op het moment dat het wordt gerealiseerd, verguisd in 
de decennia daaropvolgend en dat een evenwichtig oordeel pas daarna tot stand kan 
komen. Het idee dat gebouwen uit de Wederopbouwperiode waarde als monument kunnen 
hebben, komt de gemiddelde leek daarom wellicht wat bizar over. Soms hoor je het argu
ment dat men de gebouwen zelf heeft zien opbouwen, als rechtvaardiging van het feit dat 
die gebouwen dus niet van monumentale waarde kunnen zijn. Enkele decennia terug gold 
dit nog voor architectuur van bijvoorbeeld de neogotiek, die als smakeloze namaakstijl werd 
verguisd. Inmiddels zijn er zeer veel monumenten uit deze architectuurstroming aangewe
zen. Uiteraard is het argument dat men gebouwen zelf nog heeft zien bouwen absoluut niet 
valide bij een beoordeling. 

Een laatste hardnekkig vooroordeel dat hier aan de orde komt, is dat monumenten nieuwe 
ontwikkelingen in de weg zouden staan. Het maakt niet uit hoe oud het monument (of het 
oude gebouw) is, je hoort het talloze malen. In zijn Open Brief aan de Historische Vereniging 
maakt de Partij van de Arbeid zich aan een vergelijkbaar vooroordeel schuldig. Zij schrijft dat 
de toekomst niet gehinderd mag worden door het verleden. Het is slechts een andere 
bewoording van hetzelfde vooroordeel. 

Schokkende berichten 
De Historische Vereniging is geen politieke partij en heeft geenszins de beschikking over alle 
informatie waarover raadsleden kunnen beschikken, noch is zij in staat om alle ontwikkelin
gen voortdurend te volgen. Daarvoor gebeurt er gewoon te veel in deze stad. Voor een niet 
onbelangrijk deel is zij afhankelijk van berichtgeving in de pers. Haar reactie loopt daarom 
niet zozeer op ontwikkelingen vooruit, maar is meer volgend. Als niet participant in het ste
delijk bestuur is de vereniging overigens hoe dan ook niet in staat om ontwikkelingen te stu
ren. 



In de tijd dat Bas Goudriaan wethouder was, werd deze reactieve houding de vereni
ging vaak aangewreven. Ze zou voor elk te slopen pandje gaan liggen en proberen de toe
komst te belemmeren door (panden uit) het verleden te willen behouden. Een poging om 
op het achterliggende mechanisme in te gaan, met de manifestatie "Gat in de Markt", liep 
spaak, omdat de genoemde wethouder niet het beleid van stedelijke vernieuwing ter spra
ke wilde brengen en het probleem probeerde te focussen op het bouwplan dat toevallig als 
onderlegger voor de manifestatie was gekozen. Dat de Historische Vereniging niet zo zeer 
moeite had met het slopen van een individueel pand, maar met een stadsvernieuwingsbe
leid dat te vaak uitging van het model tabula rasa (eerst alles slopen en dan op een blanco 
tekenbord iets nieuws verzinnen), mocht niet ter discussie komen. 

Alvorens in te gaan op de schokkende berichten die wij onlangs uit de pers vernamen, 
is het daarom goed om aan te geven dat het ook nu weer niet zo zeer om de individuele 
gevallen gaat, als wel om de gedachte erachter (hoewel het in deze gevallen wel gaat om 
een aantal toppers uit de genoemde inventarisatie van wederopbouwmonumenten). 

Stadsgehoorzaal 
Het eerste bericht betrof de Stadsgehoorzaal. Er zou elders een nieuw theater worden 
gebouwd. Een dergelijke optie is ons inziens laatste waaraan gedacht moet worden. Een 
kleine twee eeuwen lang al is dit de plek van de Vlaardingse cultuurtempel, eerst alleen van 
zaal De Harmonie en later ook van de Stadsgehoorzaal. Hoewel er aan dat laatste gebouw 
het nodige is verknoeid, is dit desondanks nog een zeer waardevol voorbeeld van de archi
tectuur van Sybolt van Ravesteyn (1889-1983), die ondanks zijn expressionistische en aan
sprekende architectuur tot de meest gesloopte architecten van Nederland behoort. Er is dus 
alle reden om de cultuurtempel op deze historisch bepaalde plek te houden en een culture
le daad te stellen door Van Ravesteyns gebouw de eer te geven die hem toekomt door het 
met de noodzakelijke moderne toevoegingen te versterken. 

Gelukkig is het plan inmiddels weer van de baan en mag de Stadsgehoorzaal blijven. 
De Stadgehoorzaal 

gezien vanuit de 

Emmastraat. 

(Foto: auteur) 
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Maar in hoeverre cultureel besef een rol speelt in die keuze en in de nieuwe plannen, valt 
nog te bezien. Te verwachten valt dat de Historische Vereniging daar te zijner tijd weer reac
tief zijn mening op mag geven. Voor zover bekend is ook de gemeentelijke monumenten
commissie in deze zaak niet betrokken. Ons verlaten op een deskundig advies van die zijde, 
kunnen we dus niet. Dit geldt overigens ook voor de andere hierna genoemde voorbeelden. 

Willibrorduskerk 
In de tijd van wethouder Kees van der Windt werd de Willibrorduskerk in de Westwijk aan
gekocht om te worden verbouwd tot het sociaal-culturele hart van de wijk. Architect 
Blaauwhof realiseerde in 1965-'66 dit gebouw, dat mede door zijn ordening in elementen en 
zijn schitterende stedenbouwkundige ligging tot de fraaiste gebouwen van de wijk behoort. 

Als een donderslag bij heldere hemel kwam het bericht, dat deze kerk niet gehand
haafd zou worden, maar dat in plaats daarvan op deze plek nieuwbouw zou plaatsvinden. 
Het feit dat dit gebouw vanwege zijn kwaliteiten het stempel monument waardig is, werd 
niet eens genoemd; de kans wordt klein geacht dat dit bij de afwegingen een rol van bete
kenis heeft gespeeld. 

De fabriekshallen van 
het complex van 

Cincinnati. 

(Foto: auteur) 

Shell Sportpark en Cincinnati-complex 
Op initiatief van Peter Roovers, indertijd namens de Partij van de Arbeid lid van de 
Vlaardingse gemeenteraad, is het voorstel gelanceerd om het Shell Sportpark De Vijfsluizen 
en het complex van Cincinnati op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dat voor
stel is via het college teruggekomen in een raadscommissie, die de vraag kreeg voorgelegd 
om het hoofdgebouw van het sportpark en het kantoorgebouw van Cincinnati aan te wijzen 
als monument. Dit was overigens een voorstel waarover ons inziens de monumentencom
missie het college had moeten adviseren, maar dat is verzuimd. 

In het Rotterdams Dagblad was een verslag te lezen van die commissievergadering. 
Een aantal van de hiervoor weergegeven hardnekkige vooroordelen waren daarin duidelijk 



te beluisteren. Uiteindelijk, zo meldt de krant, mag het kantoorgebouw van Cincinnati op de 
monumentenlijst komen; het hoofdgebouw van het Shell Sportpark (in de plannen voor de 
Rivierzone vooralsnog gehandhaafd) werd die bescherming onthouden. 

Van de fantastische fabriekshallen van Huig Maaskant (1907-1977) wordt niets meer 
vernomen. Naar verluid zouden die niet in de plannen passen. Het plan voor de Rivierzone 
geeft daarover echter nog geen enkel uitsluitsel en het is onwaarschijnlijk dat iemand al een 
poging heeft gedaan om plannen te tekenen met behoud van deze hallen en tot de conclu
sie is gekomen dat dit niet mogelijk is. 

Technische School aan de Deltaweg 
De Technische School aan de Deltaweg was al eerder onderwerp van een controverse tus
sen gemeente en Historische Vereniging. Dit door Dirk Roosenburg (1887-1962) ontworpen 
schoolgebouw behoort echt tot de top van wat er in de Wederopbouwperiode in 
Vlaardingen is gebouwd. Het heeft aantoonbaar kwaliteiten die rechtvaardigen dat het 
gebouw te zijner tijd als rijksmonument wordt aangemerkt. 

Na aanvankelijk gered te zijn van sloop, heeft men nu in de plannen voor de Rivierzone 
wederom besloten dit gebouw te slopen. Het staat in de weg (hardnekkige vooroordelen...) 
en het is niet te herbestemmen. Maar hoeveel pogingen daartoe zijn er ondernomen? Enkele 

tientallen serieuze pogingen is dit gebouw gezien zijn kwaliteiten toch minstens waard. 

Planmechanismen 
Een bouwplan of een stedenbouwkundig plan bevat een flinke dosis zelfvervullende voor
spelling. Dat heeft mede te maken met een mechanisme dat al deze plannen kenmerkt. In 
aanvang kan met weinig kosten veel veranderd worden en naarmate een plan zich verder 
ontwikkelt zijn de mogelijke veranderingen kleiner en de daarmee gepaard gaande kosten 
groter. Ontwikkel je een plan waarbij je uitgaat van sloop van een bestaand gebouw, dan 
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bereik je al snel een punt waarop het lijkt alsof behoud van dat gebouw niet meer mogelijk 
is. Alle ontwikkelde gedachten moeten opzij gezet worden en iedereen die een klein beetje 
zijn hart aan een plan heeft verpand, verzet zich tegen zo'n wijziging. Is dat niet bewust, dan 
is het zeker onbewust. Of met behoud van het gebouw een gelijkwaardig of zelfs een beter 
plan gemaakt kan worden is in elk geval niet meer aan de orde. 

De argumenten die onder meer uit de Open Brief van de PvdA-gemeenteraadsfractie 
naar voren komen, als zou het verleden de toekomst in de weg staan, zijn derhalve niet vali
de, in de zin dat ze niet zijn onderbouwd. Ze zijn gemaakt met het huidige Rivierzone-plan 
in het achterhoofd en niet op basis van een vergelijking van tenminste twee plannen, waar
van er één is gemaakt met als uitgangspunt het behoud van het gebouw. In hoeverre dit is 
versterkt door adviezen van direct betrokkenen (die hun hart aan het huidige plan hebben 
verpand) is niet bekend, maar de kans is groot dat dergelijke niet-neutrale adviezen een sig
nificante rol bij de oordeelsvorming hebben gespeeld. 

In de tijd van de Wederopbouw speelden dit soort planmechanismen natuurlijk ook. Het is 
waarschijnlijk architect Willem van Tijen (1894-1974) geweest, die een belangrijke kwali
teitsimpuls aan de Vlaardingse architectuur gaf. Van Tijen was door wethouder Teun de 
Bruyn ingeschakeld als stedenbouwkundige. Tal van namen van architecten lieten hier hun 
sporen na en ook ingeschakelde locale architecten presteerden soms wonderbaarlijk goed. 
In het befaamde architectuurtijdschrift Forum noemt Van Tijen het zelfs "de les van 
Vlaardingen", waarmee hij deze stad ten voorbeeld stelt voor de ontwikkeling van steden, 
zoals die door de modernen werd voorgestaan. In hetzelfde blad schrijft de toen bekende 
architect en architectuurcriticus R. Blijstra over Vlaardingen: "... als buitenstaander kan ik 
verzekeren dat ik tot nu toe in Nederland nergens (misschien een deel van de westkant van 
Zuidwijk in Rotterdam uitgezonderd) zozeer het gevoel heb gehad in de stad van de toe
komst te wandelen." 

De architectuurproductie in het Vlaardingen van de Wederopbouwperiode is in cul
tuurhistorische opzicht één van de belangrijkste schatten (misschien wel dè belangrijkste 
schat) van de stad. De tamelijk onzorgvuldige manier waarop, blijkens de aangehaalde 
berichtgeving, met die schat wordt omgegaan, maakt in elk geval duidelijk dat dit besef nog 
niet bij de betrokken politici en plannenmakers is doorgedrongen. 

Het verleden mag inderdaad de toekomst niet in de weg staan. De vraag is echter in 
hoeverre men bij het maken van plannen voldoende heeft onderzocht of behoud mogelijk 
is. Het is voor zover wij weten nooit een expliciete opdracht voor de plannenmakers 
geweest, noch zijn plannenmakers expliciet aangezocht vanwege hun kennis en ervaring 
om met behoud van bestaande gebouwen goede nieuwe stadswijken te ontwerpen. 
Planmechanismen doen vervolgens hun werk en er wordt gepikeerd gereageerd als er kri
tiek volgt op het resultaat. Wie het gelijk aan zijn kant heeft, zal mogelijk nooit duidelijk wor
den, want daarvoor is alternatieve planvorming noodzakelijk. De kans dat het 
Gemeentebestuur die inspanning wil plegen, of er het lef toe heeft (dergelijke stappen kun
nen immers ook haar ongelijk bewijzen), moet helaas gering geacht worden. De Historische 
Vereniging rest niet anders dan reactief te zijn. Het is mogelijk om terug te grijpen naar de 
wapens uit het verleden en het stadsbestuur bij elke aantasting van de schat van de stad 
voor de bestuursrechter te ontmoeten. Wat ons betreft is dat geen aanlokkelijk perspectief, 
maar aan de andere kant kunnen we toch moeilijk accepteren dat Blijstra's stad van de toe
komst binnen een halve eeuw weer tot het verleden gaat behoren. 



Francijntje de Kadt 

(1858-1929): 
VROEDVROUW TE VLAARDINGEN EN 

EERSTE VOORZITSTER VAN DE NEDERLANDSCHE 

VROEDVROUWEN-VEREENIGING 

Edwin van Teijlingen 

Inleiding 

Gezien haar betrokkenheid bij de oprichting van de eerste nationale vereniging van verlos
kundigen en haar jarenlange voorzitterschap van deze organisatie zou vroedvrouw [1] 
Francijntje de Kadt (ook bekend als 'Francina') een bekende Vlaardingse moeten zijn, maar 
niets is minder waar. In het gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), wordt De 
Kadt slechts enkele malen genoemd. [2] Toen ik vorig jaar voor het eerst in het Stadsarchief 
van Vlaardingen informeerde naar De Kadt was zij daar alleen bekend vanwege genealo
gisch onderzoek. In de periode van 1886 tot 1919 werd zij vaak vermeld in geboorteakten 
als vroedvrouw die de bevalling begeleidde. Maar mejuffrouw De Kadt was meer dan een 
doorsnee vroedvrouw in een mid
delgrote Nederlandse stad aan het 
einde van de negentiende eeuw en 
het begin van de twintigste eeuw. 
Ze was één van de initiatiefneem
sters tot de oprichting van de 
Nederlandsche Vroedvrouwen-
Vereeniging in 1898, de eerste 
nationale organisatie in Nederland 
van en voor vroedvrouwen. Ze was 
bovendien ook voorzitster van het 
hoofdbestuur van deze vereniging 
gedurende bijna dertig jaar (van 
1898 tot 1926). [3] 

Francijntje de Kadt 

(dit portret is waar-

sciiiiniijk gemaakt in 

Enkiiuizen in de jaren 

twintig) 
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Het leven van Francijntje de Kadt in vogelvlucht 

FrancijntjedeKadtwerdop 13 juli 1858 geboren te Oss. Zij werd vernoemd naar haar groot
moeder van moederszijde (Francijntje van Veen). De geboorte werd aangegeven door haar 
vader Israël de Kadt, van beroep koopman. In de akte staat haar moeder, Catharina van 
Leeuwen, vermeld als 'zonder beroep'. [4] Haar Joodse vader was geboren te Oss in 1813 
en haar moeder te Berghem in 1827 in een (vermoedelijk) Hervormd milieu. [5] Francijntje 
was het tweede kind in een gezin van zes kinderen. Na de dood van haar moeder op 6 maart 
1876 vertrok zij op 14 april 1876 naar 's-Hertogenbosch. [5] In 1882 begon zij aan de 
Rijkskweekschool voor Verloskundigen te Amsterdam aan de tweejarige opleiding tot 
vroedvrouw. [6] Na voltooiing van de opleiding tot verloskundige werkte zij slechts korte 
tijd (minder dan twee jaar) in Vianen samen, met haar vriendin Neeltje Oldemans, die even
eens vroedvrouw was. De Kadt verhuisde in 1886 naar Vlaardingen waar zij op 1 juli was 
aangesteld als stadsvroedvrouw voor de armen. [7] Later voegde ook Neeltje Oldemans 
zich bij haar in Vlaardingen. [8] Hoewel Francijntje de Kadt uit een gemengd 
Joods/Hervormd huwelijk voortkwam, maakte zij volgens het Vlaardingse bevolkingsregis
ter deel uit van het Episcopaalse kerkgenootschap. 

De Kadt woonde en werkte hier gedurende meer dan dertig jaar. Zij woonde op een 
groot aantal adressen in het centrum van Vlaardingen, voornamelijk op en rond de 
Schiedamseweg (zie Tabel 1 voor een overzicht). 

Adressen van Francijntje de Kadt in Vlaardingen: 

Periode 

1886-18?? 
18??-1898 
1898-1901 
1901-1904 
1904-1907 
1907-1912 
1912 
1912-1913 
1913-1917 
1917-1919 

Adres 

Callenburghstraat G 36? 
Hoogstraat 
Schiedamscheweg 40 
Oosthavenkade 2 
Hoogstraat 167 
Oosthavenkade 2 
Schiedamscheweg 41a 
Schiedamscheweg 2 b 
Schiedamscheweg 10a 
Schiedamscheweg 20 

In 1919 vroeg zij Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Gemeente Vlaardingen per 
brief om eervol ontslag (met behoud van pensioen). [9] Dit werd haar verleend per 1 april 
van hetzelfde jaar, waarna zij op 15 april verhuisde naar Enkhuizen. Ook daar was zij "spoe
dig een geziene persoonlijkheid, hetgeen wel bleek bij haar 70sten verjaardag op 13 juli 
1928," aldus de Nieuwe Vlaardingsche Courant. [10] Zij overleed na een smartelijk lijden 
op 22 oktober 1929, op 71-jarige leeftijd ineen RK ziekenhuis te Enschede. [11] Bij haar cre
matie te Westerveld 10 werd gememoreerd dat De Kadt een werkzame figuur was in ver
schillende verenigingen in haar woonplaats Enkhuizen. [3] 



16 

Francijntje de Kadt als stadsvroedvrouw 'm Vlaardingen 

Al voor haar aanstelling in Vlaardingen had Francijntje de Kadt een briefwisseling onder
houden met de plaatselijke geneesheer dr. Jan Voogd. Op 31 mei 1886 schreef zij vanuit 
Vianen dat ze twee brieven van hem had ontvangen. De Kadt was het oneens met vond de 
garantie van de gemeente ter waarde van fl. 200,-, daar ze had gehoord dat "eene juffer een 
net kosthuis moeilijk kon vinden." Daarom besloot zij om fl. 300,- per jaar te vragen: "zeker 
zijnde dat ik dan geen broodzorg had en daar U Ed. mij verzekerde dat er minstens 60 ver
lossingen waren die niet in de termen vielen om 10 te betalen, zoo dacht ik dat het voor 
UEd. geen bezwaar zou zijn om mij met inbegrip van het tractement fl. 500 te garandeeren 
en dan altijd met de hoop dat het later beter zal worden. Want wanneer ik vooruit wist dat 
ik het nooit hooger dan fl. 500 zou brengen dan kwam ik niet, want dan zou ik mij in plaats 
van verbeteren verminderen en daar heb ik voorloopig nog geen plan op, kan ik volgens u 
schrijven een geschikt kosthuis krij
gen voor f 33 's maands welnu dan 
kan ik de rest gebruiken voor de 
wasch en schoenmaker enz. enz." 
[12] 

Een andere vroedvrouw, genaamd 
H. van Breemen, schreef de gemeen
te dat zij niet zou solliciteren omdat 
fl. 200,- niet voldoende was. De Kadt 
bleek uiteindelijk de enige sollicitan
te en kreeg de aanstelling. [7] 
Alhoewel het jaarinkomen van de 
gemeente op slechts fl. 200,- werd 
gesteld, was er wel de garantie dat 
ze fl. 300,- zou krijgen tot 31 decem
ber 1888 indien het extra inkomen 
uit haar particuliere praktijk lager zou 
zijn dan fl. 100,-. Al in haar eerste 
jaar in Vlaardingen moet De Kadt 
meer dan fl. 300,- hebben verdiend 
want in het verslag van B&W over 
1886 staat vermeld: "Wegens de aan 
haar boven hare wedde gegaran
deerde inkomsten was aan de vroed
vrouw over 1886 door de Gemeente 
niets verschuldigd." [7] 

In een brief, gedateerd 29 juli 1896, 
vermeldde De Kadt aan B&W van 
Vlaardingen dat de bevolking in de 
afgelopen tien jaar met 3.000 zielen 

Er zijr) van Francijntje 

de Kadt geen foto's 

bekend 'm functie'. 

Daarom een foto van 

een collega, mej. E.B.J. 

Voorbrood, hier gepor

tretteerd met een 

ongetwijfeld door fiaar 

ter wereld geholpen 

tweeling. 

(Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen) 
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was gestegen en dat een groot gedeelte van de bevolkingsaanwas had plaatsgevonden 
onder de armen. Tabel 2, samengesteld aan de hand van gegevens verstrekt uit De Kadt's 
brief, geeft een overzicht van het aantal bevallingen, door haar verricht onder de Vlaardingse 
armen. Aangezien een groot aantal van deze armen niet werd erkend door het Burgerlijk 
Armbestuur verrichtte De Kadt deze zonder financiële vergoeding. Zij vroeg daarom een 
verhoging van haar jaarwedde van fl. 200,- tot fl. 300,-. 

Geregistreerde en ongeregistreerde bevallingen onder de armen, verricht door stadsvroed
vrouw Francijntje de Kadt m de periode van 1886 tot en met 1895 . 

Jaar 

1886-1887 
1888-1889 
1890-1891 
1892-1893 
1894-1895 
TOTAAL 

Aantal bevallingen 
onder de armen 

17 
28 
36 
49 
66 
196 

Geregistreerde 
armen 
8 
12 
15 
17 
25 
77 

(aantal en % 
47% 
43% 
42% 
35% 
38% 
39% 

Ongeregistreerde 
armen 
9 
16 
21 
32 
41 
119 

(aantal en % 
53% 
57% 
58% 
65% 
62% 
61% 

B&W vroeg haar op 15 augustus 1896 schriftelijk om verdere informatie inzake eventuele 
inkomsten uit bevallingen verricht onder ongeregistreerde armen. De Kadt beantwoordde 
deze brief de volgende dag met de mededeling dat zij géén verdere inkomsten had ontvan-

De hoek 
Schiedamseweg / 

Oosthavenkade. Rechts 
naast de sigarenhan-

del, net achter de lan
taarn op de brug, is de 

ingang van 
Oosthavenkade 2, 

waar Franci/ntje de 
Kadt van 1901-1904 en 

1907-1912 heeft 
gewoond 

(Foto. Stadsarchief 
Vlaardingen) 
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gen voor het verrichten van deze bevallingen. Op basis hiervan besloot het gemeentebe
stuur om haar jaarlijkse wedde vanaf 1 januari 1897 te verhogen, niet met de gevraagde fl. 
100,- maar met de helft daarvan, tot fl. 250,- per jaar. De hoogte van de jaarwedde werd 
verder niet meer gewijzigd en bedroeg nog steeds fl. 250,- toen De Kadt het 
Gemeentebestuur in 1919 om ontslag vroeg. [13] 

Op 22 juli 1909 werd herdacht dat De Kadt 25 jaar geleden haar diploma als vroedvrouw had 
verworven. Dit heuglijke feit werd gevierd ten huize van de jubilaresse zelf. De Kadt kreeg 
aangeboden van de afdeling Zuid-Holland van de Bond van Vrouwelijke Verloskundigen 
(waarover later meer) een lorgnet in goud gevat, van de onderafdeling Rotterdam een fau
teuil en van het hoofdbestuur een koperen schemerlamp. Het verslag van deze feestelijke 
gebeurtenis in het Tijdschrift voor Praktische Verloskunde luidde verder als volgt: "De kamer 
was een en al bloemen. Een prachtig bloemstuk van de Doctoren; een prachtig van de ver
schillende afdeelingen van den Bond, waar tusschen in, bij de stoel van de jubilaresse, het 
vaandel van de Bond." [14] 

Opvallend is dat ook de bijdrage van Neeltje Oldemans aan De Kadt's succes op waar
de werd geschat: "Zij toch, de trouwe gezellin van de jubilaresse, nam steeds haar taak over 
als Mej. De Kadt voor Bondsaangelegenheden van huis moest. Door hare trouwe en vrien
delijke medewerking werd Mej. De Kadt in staat gesteld haar taak van Hoofdbestuurs- en 
afdeelingsbestuurslid zoo trouw en met zooveel energie te vervullen. Zij sprong steeds in 
de bres als de Bondsbelangen op het spel stonden. Voor haar en haar welzijn werd ook een 
driewerf hoerah aangeheven. Wij hopen haar met December ook eens een bezoek te bren
gen, wanneer zij haar zilveren jubileum viert. Eere ook aan de stille arbeiders in de velden." 
[14] 

Twee jaar later vierde De Kadt haar vijfentwintigjarig jubileum als vroedvrouw in 
Vlaardingen. Onder de kop 'Nieuwsberichten Vlaardingen' schreef de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant op 1 juli 1911: "Het is heden de dag waarop Mejuffrouw F. de Kadt vóór 25 jaren 
zich te Vlaardingen vestigde als verloskundige. Naar men ons van betrouwbare zijde mede
deelde, bedraagt het getal verlossingen, door haar gedurende dit tijdvak verricht niet min
der dan 5317." [15] 

De bevolking van Vlaardingen groeide langzaam in de periode dat De Kadt hier werkte 
(1886-1919). Het aantal geboorten schommelde tussen de 508 en 842 per jaar. De Kadt 
moet per jaar gemiddeld meer dan 200 bevalling hebben verricht (5317 ; 25 = 213). We 
weten dat haar vriendin Neeltje Oldemans vanaf 1886 ook in Vlaardingen als vroedvrouw 
werkte. Na de dood van Neeltje Oldemans (8 maart 1913) deelde De Kadt vanaf 11 april 
1914 haar praktijk met Marijntje Kooijman. Tevens zullen de diverse Vlaardingse doktoren, 
zoals bijvoorbeeld de stadsgeneesheer Anthony Wilhelm van Meegen, verlossingen hebben 
verricht. [16] Na haar vertrek in 1919 naar Enkhuizen werd zij vervangen door de vroed
vrouwen Kooijman en Voorbrood. 

Francijntje de Kadt als voorzitster van de organisatie van vroedvrouv/en in Nederland 
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De Kadt was heel actief in de landelijke vroedvrouwenpolitiek. Haar naaste collega in de 
vroedvrouwenbond, Adriana Johanna de Graaf van den Eist, schreef in 1929 in het vroed
vrouwentijdschrift ter nagedachtenis aan De Kadt, dat zij de pionierster was geweest "die 
met eenige van onze oude garde den stoot had gegeven aan de oprichting eener vroed
vrouwenorganisatie. De afdeling Zuid-Holland, waarvan zij geruime tijd voorzitster is 
geweest, werd door haar geconstitueerd." [3] 

Op 24 december 1897 kozen circa 40 vroedvrouwen uit de provincie Zuid-Holland "een 
voorlopig bestuur bestaande uit de dames F. de Kadt uit Vlaardingen, H. Koning uit 
Loosduinen en J.W.A. Vleeming-Stelte uit Overschie. De eerste vergadering van de Zuid-
Hollandsche Vereeniging van vrouwelijke Verloskundigen vond plaats in gebouw Odéon te 
Rotterdam. [18] Vanwege haar werk voor de afdeling Zuid-Holland werd De Kadt benoemd 
tot voorzitster van tot het bestuur van de Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging, die op 
24 januari 1898 in Utrecht werd opgericht. Deze organisatie kreeg haar officiële beslag op 
13 september 1898 tijdens de eerste Algemene Vergadering, waarin het conceptreglement 
werd aangenomen. [19] Deze vergadering vond plaats - onder presidium van De Kadt 3 -
tijdens de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 's Gravenhage. 

Deze tentoonstelling werd gehouden van 9 juli tot en met 21 september 1898. 
Verenigingen werden uitgenodigd hun vergaderingen in de Congreszaal te houden (van die 
mogelijkheid maakten bijvoorbeeld de Nederlandse Vegetariërs bond, het Leger des Heils 
en de Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging gebruik). [20] Negentigduizend bezoekers 
kwamen naar de tentoonstelling en zagen daar onder meer een 'uitvinding voor vroedvrou
wen'. De belangrijkste uitvinding was 'de sluitlaken-pantalon voor de op de been zijnde 
kraamvrouwen' van mejuffrouw C. Zankel uit Haarlem. Zij kreeg hiervoor een zilveren 
medaille van de koningin. [21] 

In de publicatie Vrouwenarbeid, die drie maal per week verscheen gedurende "den 
duur der Tentoonstelling", stond een kort verslag van de vergadering, waarvan de opening
sparagraaf als volgt luidde: "ALGEMEENE VERGADERING DER NEDERLANDSCHE VROED
VROUWEN-VEREENIGING OP 13 SEPT. IN ONZE CONGRESZAAL" 
Van krachtig jong leven gaf deze pas opgerichte Vereeniging blijk op hare eerste algemee-
ne vergadering. In hare helder gestyleerde en keurig bewerkte openingsrede wees Mej. De 
Kadt op het belang van aaneensluiting. Daardoor kon de fraaie inzending in de Afdeeling 
Ziekenverpleging tot stand komen, was de uitgave van een Maandblad mogelijk en wordt 
door den prikkel van onderling verkeer de noodzakelijkheid van degelijke vakopleiding, van 
consciëntieus voortgezette studie, van nauwgezette opvatting van de taak der vroedvrouw 
verhoogd. Een en ander zal mettertijd onfeilbaar ook den stand der vroedvrouwen in de 
waardering van het publiek doen rijzen..." [22] 

Tijdens de openingvergadering werd onmiddelijk besloten om de naam van de vereniging 
te veranderen in Bond van Vrouwelijke Verloskundigen. [23] 

Verschillende aspecten van het vroedvrouwenberoep werden door De Kadt door de jaren 
heen aangesneden. In 1911 bijvoorbeeld schreven De Kadt (voorzitster) en Y. Groeneveld 
(1ste secretaresse) een brief naar de toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken met het 
verzoek om de voorwaarden voor toelating tot de Gemeentelijke Kweekschool voor 
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Vroedvrouwen te Groningen gelijk te stellen aan die van de Rijkskweekscholen te 
Amsterdam en Rotterdam. [24] In het zelfde jaar werd er verslag uitgebracht op de 14de 
Algemene Vergadering van de Bond van een audiëntie bij de Ministers van Landbouw 
Zaken, die twee afgevaardigden van deze Bond - waaronder De Kadt - hadden afgelegd. "De 
dames werden zeer welwillend in particuliere audiënte bij de beide Ministers ontvangen". 
[25] 

In 1917 riep De Kadt met De Graaf van den Eist (namens het Hoofdbestuur) niet-leden 
op om lid te worden van wat toen heette Maatschappij tot behartiging van de belangen van 
vrouwelijke verloskundigen in Nederland. In hun oproep in het het Tijdschrift voor 
Praktische Verloskunde schreven zij over zowel de onderbetaling van vroedvrouwen als de 
concurrentie die zij ondervonden van doktoren: "We zijn het allen roerend eens, dat we niet 
worden betaald, zooals het behoort; dat het meerendeel der Gemeentebesturen ons exploi-
teeren, naar willekeur over ons beschikken, niet vragend of de vergoeding, die zij ons toe
dachten, evenredig is aan het gewichtige en verantwoordelijke, wat wij presteeren; dat ver
schillende besturen van ziekenfondsen aan hun vroedvrouwen, wat zij gemakkelijk kunnen, 
en niet vragen, wat voor dat loon moet worden gedaan. Wij hebben het bijna allen onder
vonden, dat het meerendeel der doktoren, in hoofdzaak de jongeren, ons op minder waar
dige wijze uit beter betalende standen duwen." [26] 

In 1920 riepen voorzitster De Kadt en secretaresse De Graaf van den Eist in hun nieu
we vakblad De Vroedvrouw gemeente-vroedvrouwen op om: "geen bepalingen in hun 
instructies te accepteren waarin hun particulier tarief aan banden wordt gelegd. De gemeen
teraden hebben geen recht uw particulier tarief te regelen. Handhaaft dat recht. Laat uw 
gemeente-salaris dienen als steun voor vestiging en om de gemeentenaren flinke verlos
kundige hulp te garanderen. Wij zijn steeds bereid u te helpen. Namens het Hoofdbestuur." 
[271 

In een in 1923 verschenen gedenkschrift ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum dat jaar 
van de vroedvrouwenvereniging werd nog eens gewezen op de belangrijke rol die De Kadt 
had gespeeld in de bewuste periode. "Tegelijk met het 25-jarig bestaan der organisatie van 
vroedvrouwen mag ik niet vergeten U te wijzen op onze voorzitster. Mevr. F. de Kadt van 
ons hoofdbestuur, die gedurende dien tijd onafgebroken de voorzitstershamer heeft gehan
teerd en in alle moeilijke tijden op de brug heeft gestaan om op te treden voor het belang 
der vroedvrouw...", aldus mevrouw De Graaf van de Eist. [28] 

In 1924 werd De Kadt aangesteld als bibliothecaresse van de Maatschappij tot behar
tiging van de belangen van vrouwelijke verloskundigen in Nederland. [29] De Kadt, inmid
dels 67 jaar oud, nam in 1925 bovendien nog de taak over van penningmeesteresse van het 
ondersteuningsfonds van de Maatschappij, aangezien Mejuffrouw J. Holleman te Monster 
wegens huwelijk en neerlegging der praktijk had bedankt. [30] Daarna werd het langzamer
hand stiller rond De Kadt in de vroedvrouwenliteratuur. 

De Kadt was een gedreven persoon, vol energie ("groote werkkracht"), en als het om het 
belang van de vroedvrouwenorganisatie, ging scheen niets haar te veel te zijn geweest. Zij 
verdient het ten volle om beter bekend te zijn in Vlaardingen, waar zij bijna haar halve leven 
heeft gewoond en gewerkt. 
Met dank aan: 
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De totstandkoming van dit artikel is mede te danken aan The Wellcome Trust te Londen die 
mij in 2001 een Wellcome Travel grant in the History of Medicine heeft toegekend. Een spe
ciaal woord van dank is op zijn plaats aan het adres van Erika Verloop (Stadsarchief 
Vlaardingen) voor alle hulp en het vele advies tijdens mijn onderzoek. Ook wil ik graag de 
redacties van Groot Vlaardingen en dit Tijd-Schrift bedanken voor het plaatsen van een 
oproep voor verdere informatie over De Kadt. Verder ook mijn hartelijke dank aan dr. 
Jeannette Klomp (Catharina Schrader Stichting), Jillian Ireland, mevrouw Vrijland en 
Herman van Teijlingen te Vlaardingen en de familie Schilder te Enkhuizen. 
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zoals in de tijd van De Kadt gebruikelijk was. Vroedvrouw is de oudste van de twee beroeps
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in alle wetteksten veranderd in verloskundige, zodat de term voor zowel mannelijke als vrou
welijke beoefenaren van dit beroep geldt. Bron: Klomp, J., De wettelijke bevoegdheid van 
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respondentie 1919, agendanr. 205). 

[10] Stadsarchief Vlaardingen, Nieuw Vlaardingsche Courant (Tweede blad), 29 octber 
1929, 52e jaargang, nr. 5382, uitgeverij Dorsman & Odé. 
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\ X^\^Êm Ledenactiviteiten 

Zoals we in het vorige Tijd-Schrift al aangaven, zullen we een aantal ledenactiviteiten niet 
meer in de krant publiceren, omdat dan de kans bestaat dat het aantal geïnteresseerden 
te groot is en er voor u als leden nauwelijks meer een plaatsje is. Volgens de nieuwe 
brandweer-verordening raakt een localiteit haar vergunning kwijt als de brandweer con
stateert dat er meer personen aanwezig zijn dan in de vergunning is aangegeven. Noteert 
u daarom, als u daarin geïnteresseerd bent, alle data van onze activiteiten direct op uw 
kalender of in uw agenda. 

Voor zaterdag 7 juni hebben we afgesproken dat Jan Anderson van 10 -12 uur aanwezig is 
in de Museumwoning aan de Vondelstraat 67b, om daar speciaal die leden die er nog niet 
eerder een kijkje namen nog de mogelijkheid 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 wellicht 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 bij
zondere ondergrondse plek gereserveerd. Inmiddels zijn we de 43 deelnemers al gepas
seerd, 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 (zie het Colofon). Partners van leden betalen ook gewoon het leden
bedrag (C 35). Niet-leden zijn ook welkom, maar dan is het deelnamegeld C 5 hoger. In 
tegenstelling tot andere jaren houden we voorafgaand aan de excursie geen speciale lezing. 
Paul Westerdijk zal ons onderweg in de bus wat uitgebreider dan anders informeren over 
het doel van onze reis. 

Iedereen die meegaat wordt die zaterdagmorgen om vijf voor half negen verwacht aan 
de Hoflaan 25/27 (vml. Eneco-gebouw) ofwel om half negen bij het Holy-hek aan de 
Holysingel, voor het Holy-Ziekenhuis. Zorg dat u uiterlijk vijf minuten voor die tijd aanwezig 
bent en dat u (behalve een paraplu en goede schoenen) ook een legitimatiebewijs bij u hebt, 
en indien van toepassing ook uw Pas-65 en Museumkaart. Er komt dit keer dus geen apar
te 'vertrek-brief' meer: u bent bij deze geïnformeerd! 

Een lange, historische zomer 
wensen wij u. Zou u onze verenigingsactiviteiten deze zomer missen, dan geven wij u graag 
nog enkele data van activiteiten die door het ServiceTeam VVV Vlaardingen worden geor
ganiseerd. Het behelst stadswandelingen door het Stadscentrum, op vrijdag 27 juni (19.15 
uur), zondag 31 augustus (14.00 uur) en vrijdag 27 september (19.15 uur), vanaf het oude 
Stadhuis op de Markt. Aan het eind van de wandeling is er voor alle liefhebbers nog gele-
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genheid om de Toren op de Markt te beklimmen, terwijl we in de pauze veelal aanleggen in 
het Redershuijs, waar Eva Timmermans al een aantal malen enkele Vlaardingse sagen en 
legenden vertelde. 

Daarnaast organiseert het ServiceTeam op de zondagen 1 juni en 7 september histo
rische wandelingen door Vlaardinger-Ambacht, aanvang om 15.30 uur bij het 
Streekmuseum Jan Anderson aan de Kethelweg 50. Vanaf 14.00 uur kunt u daar al terecht 
om enkele tentoonstellingen te bezoeken. 

Op zaterdag 13 september is het Open Monumentendag, waarbij vooral de boerderij
en in onze omgeving, maar ook drie (minder bekende) Vlaardingse kerken van voor de 
Tweede Wereldoorlog (alle gelegen in de Oostwijk) in de schijnwerpers zullen staan. Nadere 
informatie volgt in het september-Tijd-Schrift. 

Informatie over al deze activiteiten, maar ook over onze eigen HVV, en interviews met 
'oude Vlaardingers', kunt u wekelijks luisteren in het programma 'Oud-Vlaardingen' op 
Omroep Vlaardingen, dat wordt uitgezonden op zaterdagmorgen om 10.00 uur, en wordt 
herhaald op zondag om 12.00 uur en dinsdag- en donderdagavond om 21.00 uur. U vindt 
Omroep Vlaardingen helemaal aan het einde van de FM-schaal. 

En bent u 'helemaal wég' van Vlaardingen en haar geschiedenis, vraag dan nog snel 
informatie aan over de "Ken-uw-Stad"-cyclus, die u van half september tot half december 
elke maandag (middaggroep of avondgroep) in 14 bijeenkomsten op evenzovele verschil
lende locaties de meest interessante (veelal historische) onderwerpen voorschotelt. 
Inschrijving in volgorde van opgave, en uit ervaring weten we dat dat nog wel eens tot 
teleurstelling leidt. Snel reageren dus: tel. (op werkdagen van 10 tot 5 uur): 435 3322. Al 
meer dan 1200 enthousiaste mensen gingen u tijdens de afgelopen 25 series vóór! 

Het nieuwe seizoen 
Voor na de zomer bereiden we een stadsbezoek aan Den Briel voor, op zaterdag 27 sep
tember. Wilt u mee, dan moet u zichzelf even aanmelden (uiterlijk 12 september: 
tel. 435 3322). De kosten zijn nihil (u betaalt zelf uw evt. toegangs- en consumptiekosten) en 
u krijgt bij aanvang ook nog een kop koffie van de vereniging aangeboden. We verzamelen 
's ochtends voor de vesting (eigen vervoer of meerijden) en hebben tot het begin van de 
middag een gezamenlijk programma. Daarna kunt u ervoor kiezen nog zelf te winkelen of 
rond te kijken, en kunt u op uw eigen tijd weer huiswaarts gaan. 

De bijeenkomst van dinsdag 21 oktober is nog in voorbereiding (informatie daarover 
in het volgende Tijd-Schrift). We kunnen wel al melden dat op dinsdag 25 november Frits 
van Ooststroom met zijn nieuwe lezing over boerderijen naar ons toekomt. Daarmee geven 
we het Jaar van de Boerderij, dat we met zoveel belangstelling in januari geopend hebben, 
een waardig slot. 

Voor de eerste lezingen in het nieuwe jaar vertellen we alvast de onderwerpen: de 
'Vlaardingse Klederdracht', en 'Leven en werk van Vlaardings' kunstenaar Leen Droppert'. 
Steeds op de eerste dinsdag na de 20ste van de maand. 

Wij wensen u een fijne zomerperiode toe! 
Namens de commissie Ledenactiviteiten, 
Aria Ouwendijk 
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