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Plantage boekhandel D e n Draak

Den Draak, zelf ook deel van de
rijke Vlaardingse geschiedenis!

den Draak

Veerplein 33-35 - 3131 CX Vlaardingen - tel. 010 4358822 fax 010 4349574 - e-mail: info@plantagedendraak.nl

MARAGCO B. V.
Western

wwu'plantagedendraak.nl
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tel 010-2480603
fax 010-4344878
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Schadebegeleiding
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Burgemeester M.C. Siezen,
7 mei 1938.
Zie het artikel over Vlaardingen in
het verkiezingsjaar 1946.
(Foto: Stadsarchief Vlaardingen)
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Hoogstraat

"De Hoogstraat was de belangrijkste winkelstraat in Vlaardingen. Door de komst van o.a. een
nieuw winkelcentrum is een herpositionering van de straat noodzakelijk. Het kunstproject
'De HoogstraatMaker' levert hieraan een bijdrage. De HoogstraatMaker onderzoekt de sociale en mentale component door het initiëren van culturele activiteiten en kunstzinnige ingrepen. Dit driejarig kunstproject kent de fasen 'zien-denken-doen'. De eerste fase ging januari
jongstleden van start. Voor de tweede fase -denken- zoeken wij een HoogstraatMaker m/v
(freelance voor twee dagen per week)". Met deze tekst adverteerde de Gemeente onder
meer in een landelijk dagblad. Laat het eens even tot u doordringen. En dan realiseert u zich
ongetwijfeld: wat een enorme onzini Herpositionering van de straat door de komst van een
nieuw winkelcentrum - dat ligt er al vanaf de jaren zestig! De verloedering van de Hoogstraat
is dan ook al tientallen jaren aan de gang en sinds kort vindt de Gemeente eindelijk dat daar
toch wat aan gedaan moet worden. Geweldig. En wat doen we dan? We maken er een
Kunstproject van. Wat heeft dat tot nu toe opgeleverd? Een paar kijkdozen op de Hoogstraat
en een vreemd verhikel waarop enkele mensen liggend de bovenste verdiepingen van de
bebouwing op de Hoogstraat konden bekijken. Alsof de echt geïnteresseerden (zoals leden
van de HVV) dat toch al niet deden - want er staan nogal wat in oorsprong fraai panden aan
de Hoogstraat. En dan nu: men zoekt een HoogstraatMaker om een jaar lang twee dagen
per week te Denken (freelance). En daarbij dan de sociale en mentale component te onderzoeken. Van het type mensen dat op dit soort advertenties serieus reageert, behoef je echter
niet te verwachten dat ze met reeële plannen komen, en zeker geen plannen die de historische waarde van de straat intact laten. Daarbij gaat er dus weer een jaar voorbij waarin er
niets gedaan wordt aan de verdergaande verloedering en leegstand. Wat schieten we daar
mee op? Helemaal niets. Wat de Hoogstraat nodig heeft zijn concrete plannen, bijvoorbeeld
het weer terug brengen van winkelpanden naar de oorspronkelijke bestemming: bewoning.
Weg met al die moderne winkelpuien. Breng het historische karakter weer terug: woningen,
afgewisseld met enkele bijzondere winkeltjes. Dus geen 13-in-een-dozijn kledingshops (die
zijn er op het Liesveld al genoeg). Nee, winkeltjes waarvoor men echt de moeite neemt om
de Hoogstraat op te lopen, zoals de Wereldwinkel. Vanuit de HVV zijn er genoeg van dit
soort ideeën te verzinnen. En nog gratis ook.
O ja, dit Tijd-Schrift. We hebben weer een aantal uiteenlopende onderwerpen. De
verkiezingen van 1946, een 'bouwfraude' bij de Grote Kerk en een korte historie van De
Hollandse Tuyn in Vlaardingen (onder meer op, jawel, de Hoogstraat). En let u vooral ook
op de Ledenactiviteiten. In de maand december zijn er geen lezingen meer, maar volgend
jaar gaan we weer volop verder. Ook in haar 37^*^ jaar blijft de HVV op vele fronten actief!
Eric van Rongen
Eindredacteur

Vlaardingen in het
verkiezingsjaar 1946

M. den Admirant
Anno 1946 werden in ons land de eerste naoorlogse verkiezingen gehouden. Zeven jaar tevoren, in juni 1939, was de bevolking voor het laatst naar
de stembus geweest. Pas in mei 1946, twaalf maanden na de bevrijding,
kon het kiezerskorps weer zijn stem uitbrengen om de Tweede Kamer en
de Provinciale Staten te kiezen. In juli volgde nog een stemming voor de
gemeenteraden.
Ook Vlaardingen was destijds in de ban van de verkiezingen. Aan
de hand van krantenberichten, verkiezingspamfletten en persoonlijke herinneringen blikken w e op die periode terug.
Vlaardingen, ooit getypeerd als een 'dorp dat maar geen stad wilde worden', telde in het eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog ongeveer 42.000 inwoners. Sinds 1940 waren er zo'n
10.000 bij gekomen, welke forse stijging grotendeels was toe te schrijven aan de annexatie
van Vlaardinger-Ambacht in 1941. Bovendien werden in dat jaar in de Babberspolder ruim
400 noodwoningen gebouwd, die in de eerste plaats voor evacués uit Rotterdam bestemd
waren. Als gevolg van de bevolkingsgroei en ook doordat de kiesgerechtigde leeftijd in 1946
van 25 tot 23 jaar werd verlaagd, was het aantal kiezers ten opzichte van 1939 eveneens
sterk gestegen.
Het plaatselijke politieke leven kwam na de bevrijding weer op gang. Burgemeester
M.C. Siezen, die in mei 1945 zijn ambt had hervat, benoemde in oktober van dat jaar de
(door kiesmannen aangewezen) leden van een noodgemeenteraad. De raad bestond uit
tien sociaal-democraten, acht christelijk-historischen, vier rooms-katholieken en vier liberalen. Het was de bedoeling dat de voornaamste geestelijke en maatschappelijke stromingen
zoveel mogelijk zouden zijn vertegenwoordigd. De antirevolutionairen, die vanouds in de
Vlaardingse raad zitting hadden, ontbraken echter. Zij weigerden namelijk aan de huns
inziens ongrondwettige noodgemeenteraad deel te nemen. Voor de 'vrienden van de
Waarheid' (lees: communisten) werd geen plaats in de raad ingeruimd, omdat de burgemeester niet over voldoende gegevens beschikte om de omvang van deze stroming te
kunnen peilen. In de eerste vergadering van de noodgemeenteraad, in november, werden
drie wethouders gekozen: J. Buis (SDAP), J. van Toor Hzn. (liberaal) en H.K. van Minnen
(CHU). Jan Buis had al in 1917 zijn intrede gedaan in de Vlaardingse raad en was in de periode 1935-'41 wethouder geweest. Ook Van Toor en Van Minnen hadden al een aantal jaren
ervaring in de gemeenteraad.
De politieke partijen, die door de Duitse bezetter waren verboden, doken na de bevrijding weer op. Of het vooroorlogse partijenstelsel onveranderd zou terugkeren, stond echter
nog te bezien. Tijdens de bezetting was een beweging opgekomen, die tot politieke vernieuwing opriep. Ze noemde zich Nederlandse Volksbeweging en had ook in Vlaardingen
aanhangers. Naar haar mening zou het politieke partijleven zich langs andere scheidslijnen
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dan vóór 1940 moeten bewegen. Met name
diende de christelijke antithese, d.w.z. de
tegenstelling tussen confessionelen en
niet-confessionelen, te worden doorbroken.
Ook de klassenstrijd was volgens de NVB
geen vruchtbaar beginsel meer voor de
oplossing van maatschappelijke vraagstukken. De voorzitter van de NVB, professor
ir. W. Schermerhorn, werd einde juni 1945
minister-president. Het beleid van het eerste
naoorlogse kabinet Schermerhorn-Drees
was gericht op herstel en vernieuwing.
Daartoe behoorde uiteraard ook het herstel
van de democratische organen. Toch probeerde de regering de verkiezingen zoveel
mogelijk uit te stellen. Het tijdstip ervan
werd volgens Schermerhorn niet alleen bepaald door de technische mogelijkheden. Aan het
volk moest gelegenheid worden gegeven voor politieke bezinning en nieuwe partijformatie,
waarvoor zeker een jaar nodig was.

wrm
Burgemeester

M.C. Siezen bij het
défilé ter gelegenheid
van zijn ambtsaanvaar-

Politieke partijen
De oproep van de Nederlandse Volksbeweging vond bij sommige partijen gehoor. In februari 1946 verenigden de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig-Democratische
Vlaardingen)
Bond en de Christelijk-Democratische Unie zich in de Partij van de Arbeid, waarbij zich ook
een aantal christelijk-historischen en rooms-katholieken aansloten. De Rooms-Katholieke
Staatspartij heette voortaan: Katholieke Volkspartij. Ook de liberalen gingen onder een
nieuwe naam verder: zij vormden samen met vrijzinnig-democraten die zich niet bij de
Partij van de Arbeid wilden voegen, de Partij van de Vrijheid.
Van de politieke partijen in Vlaardingen timmerde de SDAP, respectievelijk PvdA, het
meest aan de weg. In november 1945 sprak partijvoorzitter Koos Vorrink , Vlaardinger
van geboorte, voor een gehoor van ruim 2000 personen in de fabriekshal van Sprij's
Meubelfabriek aan de Westhavenkade. Voor een arbeiderspartij kon men zich geen betere
locatie denken. Op 4 januari 1946 voerde tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in dezelfde
lokaliteit oud-minister mr. J.A.W. Burger het woord. Een toegangsbewijs a raison van
25 cent stelde mij in de gelegenheid dit evenement mee te
1 maken. Burger vertelde onder meer dat hij tijdens de bezetS.D.A.P.
ting naar Engeland was overgestoken en daar als minister
was 'aangespoeld' (in 1943 werd hij namelijk bewindsman
zonder portefeuille in het kabinet-Gerbrandy). Tijdens andere
bijeenkomsten spraken de Indonesiër L.N. Palar, minister
^ ^ ^ P L B A R E NIEUWJAARSVERGADERING
....OPENBAREN!
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W. Drees, minister ir. H. Vos en de hervormde predikant
„ p V n , d a 9 . v o " d 4 J . n u . ^ J « J „ , , j . ^ „ „ „ , acht uur
MeubaHabnak aan J ' ^ " " '
yu fiURGER
ds. M. Groenenberg. Laatstgenoemde had ruim tien jaar in
Wakar Oud-Mlnirtar M r . J • Z^'
«Do,*.*
Vlaardingen gestaan, voordat hij in 1943 naar Amsterdam
.... r . O R B O U T E R S E » " " « " ' Dedamati' I van Mej.
vertrok. Kort na de bevrijding had hij zich met enkele
„ I j J . . " l."=Wkb..r ..1"
2 5 oonl _ H.1 OP" l - » " ' "
Amsterdamse collega's bij de SDAP aangesloten. Volgens
ding op 7 mei 1938.

(Foto: Stadsarchief
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Koos Vorrink kon de PvdA in 1946 rekenen op wel 700 hervormde predikanten. Tot hen
behoorde ds. G. Lans jr., die in 1941 predikant in Vlaardingen was geworden als opvolger
van de Bondsdominee H.A. Heijer. Enkele maanden na de bevrijding maakte ds. Lans zich
los van de Gereformeerde Bond en werd predikant voor het jeugdwerk en het werk onder
buitenkerkelijken in Vlaardingen. In mei 1946 vertrok hij naar Amsterdam. Zijn sympathie
voor de nieuwe politieke partij bleek uit een bijdrage van zijn hand in 'Nieuwe Paden', verkiezingsorgaan van de PvdA afd. Vlaardingen van maart 1946. Daarin weerlegde hij enkele
principiële bezwaren tegen deze partij. Zo ging hij in op de vraag of samenwerking tussen
christenen en niet-christenen in de politiek wel mogelijk was. Ds. Lans merkte op dat ze
in het verzet schouder aan schouder streden. Zouden ze dan in de opbouw niet kunnen
samenwerken?
Fel gekant tegen de doorbraakgedachte was de Antirevolutionaire Partij. Zij voerde
een krachtige (buitenparlementaire) oppositie tegen het kabinet Schermerhorn-Drees. In
Vlaardingen belegden de antirevolutionairen in december 1945 een openbare vergadering
in de gereformeerde Noorderkerk aan de Kuiperstraat. Als spreker werd een 'zwaargewicht'
uitgenodigd, te weten mr. J.A. de Wilde, die in drie kabinetten Colijn minister was geweest,
eerst van Binnenlandse Zaken en later van Financiën. Volgens De Wilde was het na de
bevrijding heel anders gelopen dan we gedacht hadden. De vreugde was met bitterheid
gemengd. Scherpe kritiek had de oud-minister op de ondemocratische wijze van regeren
door het kabinet Schermerhorn-Drees. Hij vond dit kabinet in wezen net zo dictatoriaal als
het nationaal-socialisme! Vriendelijk liet De Wilde zich uit over de christelijk-historischen.
Wellicht zouden ARP en CHU door de voortgaande macht van het ongeloof eenmaal gedre-
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ven worden tot één partij, zo zei hij. Vele antirevolutionairen hadden in die tijd hun zinnen
gezet op een protestants-christelijke volkspartij, maar de christelijk-historischen hielden de
boot af. Hun voorman H.W. Tilanus was bang dat een fusie met de ARP tot een uittocht van
vooruitstrevende leden naar de Nederlandse Volksbeweging zou leiden.
Na maanden van onzekerheid sloeg in de avond van de 17"^ mei het uur der waarheid.
De uitslag van de Tweede-Kamerverkiezing bleek niet veel te verschillen van die van 1939.
Opzienbarend was de winst van de communisten. Maar de politieke vernieuwing, waarop
velen hadden gerekend, bleef uit.
In de Nieuwe Vlaardingsche Courant leverden plaatselijke vertegenwoordigers van
diverse politieke partijen desgevraagd commentaar op de stembusuitslag. T. de Bruijn,
afdelingsvoorzitter van de PvdA, schreef de voor zijn partij teleurstellende resultaten toe aan
het feit dat zij zich sterk gebonden had aan het beleid van de regering Schermerhorn-Drees.
De afdelingssecretaris van de KVR L. Andriessen, toonde zich voldaan over het succes van
deze partij, de grootste in het parlement. D.
Doorduin van de ARP, C.G. Fröger van de
heid en een verlaten van de ordinantiën Gods, zooals dit b.v. ook uitkomt
'm het streven, om de taak der ouders over te dragen op de Overheid, die
CHU
en L. de Voogd van de SGP waren blij
voor de kinderen zon hebben te jorgen „van de wieg tot het graf."
dat de protestants-christelijke partijen zich
Ais tegen zulk een streven onze afgevaardigde in den Kaad zich verpraktisch hadden weten te handhaven en
zette, vloeide dit natuurUjk niet voort uil gebrek aan liefde voor het
kind; integendeel! maar omdat de onders de eerKt-aaugewezenen zijn om te
dat een politieke doorbraak was uitgeblezorgen voor den geeRteiyken èn lichamelijken welstand hunner kinderen.
ven. Dat de Partij van de Vrijheid minder
Kiezers! Stemt ook ditmaal Staatkundig Gereformeerd! Met vrijmoezetels behaalde dan werd verwacht, was
digheid wekken wg TJ op, Uw stem uit te brengen op L I J S T 7, de oandivolgens de afdelingssecretaris J. van Toor
dntenlijst der Staatk. GereF. Partij.
Jzn. ten dele te wijten aan een foutieve
Stemt allen
vereenzelviging met de vroegere Liberale
Staatspartij. De communisten kwamen in
de krant niet aan het woord...

No. 1 van Lijst 7

M. den Admirant
HITT B B S r m j B D E E S.O.P.
AFD. VLAARDINGEN.

Bezoekt de Openbare Vergadering
D.V. op Maandag 19 Juni /fJf
's avonds 8 uur in h«t Vereenigingsgebouw W e t t n i e u w l a n d 52

Sprekers:

J. VAN

BOCHOVE
Zeist

M. DEN A D M I R A N T

De uitslag van de op 29 mei gehouden Statenverkiezingen stemde in grote
lijnen overeen met die van 17 mei, 'Het politieke leven in Nederland glijdt terug in zijn
vooroorlogse vormen', zo moest het democratisch-socialistisch dagblad Het Vrije Volk
teleurgesteld constateren. Voor Vlaardingen
ging dit niet helemaal op. In vergelijking met
1939 was een onmiskenbare verschuiving
naar links opgetreden. Niet alleen de communisten boekten winst, ook de socialisten,
verenigd in de PvdA, gingen vooruit, vooral
ten nadele van ARP en CHU.

Vlaardingen

Lijst 7

Lijst 7

Raadsverkiezing
Er zou nog een derde verkiezingsronde volgen: de stennming voor de gemeenteraad
op vrijdag 26 juli, in de hondsdagen van
1946. Voor de politieke partijen was het

nieuwe VUardingscbe Courant
in samenweriking met „ I C K W A E C K " illegaal Aug. 1943-Mei1945

NIEUWS-BULLETIN
Vlaardingen, 26 Juli 1946
De Gemeenteraadsverkiezing te Vlaardingen
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De namen dar gekozenen z^n J Buis T de Bruljn G van Houwellngen, F de Graal, J C Hoorweg. G Walstra

bepaald geen komkommertijd. Ze organiseerden bijeenkomsten en gaven pamfletten uit
waarin ze hun voornaamste wensen bekend maakten en hun kandidaten voorstelden. In
het programma van de PvdA kregen volkshuisvesting, onderwijsvoorzieningen en sportbeoefening speciale aandacht. Op de voorpagina van het verkiezingsmanifest van deze partij
prijkten foto's van de eerste twaalf kandidaten van lijst 1. Wethouder Jan Buis, 'de oude
vertrouwde aanvoerder van de Vlaardingse arbeiders', stond als nummer 1 op de lijst, die
24 namen telde. Slechts bij drie van hen werd de voornaam genoemd: Jan Buis, Teun de
Bruijn (nr. 2) en Frans de Graaf (nr. 4).
De protestants-christelijke partijen hechtten blijkens hun verkiezingspamfletten ook
veel belang aan principiële zaken als zondagsrust en openbare zedelijkheid. In een door
de CHU verspreide brochure werden de 15 kandidaten van lijst 2 mét foto gepresenteerd.
Lijsttrekker was H.K. van Minnen, sinds 1945 wethouder van onderwijs en personeelszaken.
J. Vermeer en J. Snijders bezetten de tweede en de derde plaats op de lijst. In de uitgave
'Om het beginsel', verkiezingsorgaan van de antirevolutionaire kiesvereniging 'Nederland
en Oranje', werden alle 15 kandidaten van lijst 5 met enige biografische gegevens vermeld.
Bovenaan op de ARP-lijst stonden: M. van der Velden, J.L. Jonker en M.H.L. Weststrate. De
lijsttrekker liet er in een toespraak overigens geen misverstand over bestaan 'dat het bij de
gemeenteraadsverkiezing met gaat om personen, maar om beginselen'
De Partij van de Vrijheid had in een annonce in de Nieuwe Vlaardingsche Courant maar
weinig woorden nodig om haar lijsttrekker bij de kiezers aan te bevelen: 'Vlaardingen vooruit, bevordering plaatselijk cultureel leven, Van Toor lijst 4'. Dat de liberale kar werd getrokken door Jac. van Toor Hzn., was per slot van rekening in Vlaardingen algemeen bekend.
'Aanpakken', propagandablad van de KVP, afdeling Vlaardingen, verscheen met foto's
van de eerste drie kandidaten van lijst 3: J.C. van der Knaap, G.A. Buters en L. Andriessen.
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'De KVP een hecht bolwerk tegen het communisme! Stemt haar candidaten'. Blijkbaar
maakte de partij zich grote zorgen om de groei van de communisten. 'Vlaardingen, wees
paraat! Geen communisten in de raad!', zo luidde een oproep in haar blad. Ze had ook een
appeltje te schillen met een andere politieke groep, te weten de Staatkundig Gereformeerde
Partij. Volgens een krantenbericht had ds. H. Visser, christelijk gereformeerd predikant te
Rotterdam, in een te Vlaardingen gehouden vergadering van de SGP gezegd, dat de
Roomse Kerk zich tegen het Evangelie keerde. Die uitspraak was 'onnozel en dom', aldus
een reactie in 'Aanpakken'. De KVP-ers wisten niet -het stond namelijk niet in de krant- dat
de genoemde dominee zonder het te beseffen de lijst van de communisten had aanbevolen.
'Blijft niet zweven, stemt lijst zeven', had hij in zijn rede meermalen uitgeroepen. En dat was
nu juist de lijst waarmee de CPN meedong naar zetels in de Vlaardingse raad! Een door
de SGP verspreid pamflet zette de zaak recht: Kiezers van Vlaardingen, onthoudt deze les:
aanstaande Vrijdag Nr. 1 van Lijst ZES I

NIEUWE
VIIICIEZINGSMANIFEST VAN
ABBEID

-

DE P A i T l J VAN DE

AFDELING VLAAEDINGEN

PADEN

REDACni COMMIESII A GAGESTEIN H * MUNSTER J v OOSTtN .V VEUtABE SECRZTAilAAT NASSAULAAN 23 TEL 27M

FOTO 3 DIJKSTS \

M ï T ZIJN FLFTAl

De eerste kandidaat van deze lijst
was M. den Admirant (mijn vader), die in de
jaren 1925-'39 al zitting had in de gemeenteraad.
In de week voor de verkiezingsdag
belegden verschillende partijen nog bijeenkomsten, in de hoop weifelende kiezers
over de streep te trekken. Zo hield de CPN
's woensdags een meeting op het Veerplein
met lijsttrekker A. Springeling en Kamerlid
Dries Koenen als sprekers en met medewerking van het zangkoor 'Morgenrood'.
Iets verderop, in het gebouw 'Liefde en
Vrede', stak H.W. Tilanus zijn CHU-vrienden
een hart onder de riem.
Kort voor de verkiezingsdag werd bij
de Verbindingsweg (thans Korte Hoogstraat)
nog een laatste openluchtbijeenkomst van
de PvdA gehouden. Lijsttrekker Jan Buis
sprak in onvervalst Vlaardings dialect het
publiek toe vanaf het achterbalkon van zijn
woning (Hoogstraat 144). Toevalligerwijs
was ik als voorbijganger getuige van deze
balkonscène. Buis begon met de opmerking
dat er de laatste tijd allerlei propagandamateriaal in de brievenbussen was gestopt. Hij
haalde als voorbeeld een pas ontvangen
verkiezingspamflet tevoorschijn, waaruit hij
enkele zinnen voorlas. De aangehaalde passages kwamen mij bekend voor: ze stonden
in het SGP-pamflet, waarvoor ik op verzoek
enige bouwstenen had aangereikt! Blijkbaar
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gaven ze geen reden tot commentaar, want wethouder Buis ging al snel tot een ander onderwerp over.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing was nauwelijks verrassend. Van de 27
raadszetels kreeg de PvdA er tien, de CHU zeven, de ARP vier, de KVP twee, evenals de
CPN. De Partij van de Vrijheid behaalde één zetel, net als de SGP In vergelijking met 1939
was het stemmenpercentage van de partijen die in de PvdA verenigd waren, gestegen,
terwijl dat van CHU en ARP duidelijk was gedaald. De communisten, die in het jaar 1931 al
eens aan de raadsverkiezing hadden deelgenomen en toen zegge en schrijve 33 stemmen
kregen, verwierven er nu 1602! Vermelding verdient ook, dat voor het eerst een vrouw in
de Vlaardingse gemeenteraad werd gekozen, namelijk mevrouw J. Koster-van Roon, die als
zesde op de CHU-lijst stond.
Op 3 september 1946 kwam de nieuwe raad voor de eerste keer bijeen. In deze vergadering werden vier wethouders gekozen: J. Buis, H.K. van Minnen, J.L. Jonker en T. de
Bruijn. Gedurende vier maanden vergaderde de raad nog onder voorzitterschap van burgemeester M.C. Siezen, wiens ambtsperiode op 31 december 1946 eindigde. Tijdens een speciale raadsvergadering, gehouden op zaterdagmiddag 28 december, werd officieel afscheid
van hem genomen. Precies een week later, 4 januari 1947, installeerde wethouder Buis, als
tijdelijk voorzitter van de gemeenteraad, de nieuwe burgemeester van Vlaardingen, mr. Jan
Heusdens. Een nieuw tijdvak in de geschiedenis van de stad werd daarmee ingeluid.

tot de O P E N B A R E J,^^,S>ïef.brUjs^^^^
-^ Vriidaaavond 29 Maarr
w-sthavenkade
;rs...Ds.M.GROEN«.BERG:

Toeqangsprip2Scen^

—

Bouwfraude?
Prijsafspraken?
Niets nieuws onder de zon!

Matthijs A. Struijs
Plaats van handeling is de kerkenraadskamer of consistorie van de
Vlaardingse Grote Kerk, waar het College van Kerkvoogden van de
Hervormde Gemeente te Vlaardingen op 21 december 1897 in vergadering bijeen was. Dit college had de zorg voor de stoffelijke belangen van
de Hervormde Gemeente en omdat het einde van het jaar 1897 naderde,
moesten de heren kerkvoogden er zorg voor dragen dat het onderhoud van
het kerkgebouw en de overige kerkelijke gebouwen voor het jaar 1898 werd
geregeld. Zoals gewoonlijk gebeurde dat bij inschrijving en aanbesteding. De
plaatselijke timmermans-, metselaars- en schildersbazen konden inschrijven
voor het timmer- en smidswerk, het metsel- en straatmakerswerk en voor
het 'verwers' en glazenmakerswerk. Tijdens de vergadering werden de
inschrijvingsbiljetten geopend en werd kennis genomen van de bedragen
waarvoor de ambachtsbazen het onderhoudswerk wilden aannemen.

De Grote Kerk vanuit
het zuidoosten gezien
Links vooraan, naast
het koor, de consistorie (Foto Stadsarchief
Vlaardingen)
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Normaal verliep zo'n inschrijving zonder problemen. Een aantal bazen schreef in, waarbij de
één wat duurder bleek te zijn dan de andere en strijk en zet kreeg de laagste inschrijver het
werk, want de kerkvoogden moesten zuinig omgaan met de moeizaam verkregen inkomsten
van de kerk. Voor 1898 was de begroting van de kerkvoogdij overigens vastgesteld op 9.616
gulden.
Voor het verfwerk en glazenierswerk verliep in 1897 alles normaal. Het onderhoudsverfen glaswerk in 1898 was door de architect van de kerk geraamd of begroot op een bedrag
van 345 gulden, een bedrag dat bij de aannemers uiteraard niet bekend was.
Als schildersbazen schreven in: A. Roodenburg, voor 239 gulden, A. Don Jz. voor 236
gulden, R. van 't Woudt 295 gulden, Johannes Drop 352 gulden, Ph. Kornaat 463 gulden,
Johannes van den Berg 279 gulden, A. Schouten 329 gulden en Hugo Maarleveld voor 366
gulden. Drie van hen kwamen boven de raming uit dus die kregen het werk zéker niet, Maar
A. Don Jz. was met 236 gulden de laagste inschrijver en bleef ver onder de raming, dus aan
hem werd het onderhoudsverfwerk aan de kerkelijke gebouwen gegund.
Bij de timmerlieden verliep de inschrijving echter anders dan gebruikelijk. Het timmeren smidswerk was geraamd op een bedrag van 240 gulden, maar alle inschrijvers kwamen
ver boven dat bedrag uit. J. Zonneveld schreef in voor 369 gulden, Adr. Hoogerwerf voor
380 gulden. Joh. Brouwer Az. voor 375 gulden, Andr. de Haan 377 gulden, H. Stahlie maar
liefst 444 gulden, H. Kijne 359 gulden, A. van Rossen 388 gulden, A. Maarleveld 370 gulden
en L. van der Linden schreef in voor 370 gulden.
Het metsel- en straatmakerswerk was begroot op 520 gulden en ook daarop werd ver
boven de raming inschreven: R. Maarleveld voor 650 gulden, J. Zonneveld voor 670 gulden,
J. & C. Degeling 644 gulden, R Binnendijk 650 gulden en L. Kijne voor 625 gulden. Dit was
nog nooit gebeurd. Normaal ging het zoals het bij de schilders was gegaan, hoewel meer
dan 100 gulden boven de raming daarbij ook al uitzonderlijk was.
De kerkvoogden C. van Leeuwen Cz., R van Dam, R van Gelderen en H. de Bruijn stonden
met beide voeten in de Vlaardingse samenleving en zullen er best wel van op de hoogte zijn
geweest dat er onder de aannemers iets broeide, maar zij lieten dat niet merken. Zij hebben
de zaak wel besproken, maar hebben dat besprokene niet genotuleerd. Zij besloten uiteindelijk om de laagste inschrijver voor het timmerwerk, H. Kijne en die voor het metselwerk,
zijn broer L. Kijne, de volgende avond "ten 872 ure" ter vergadering in de consistoriekamer
uit te nodigen om hen te zeggen dat "de kerkvoogden alsnog genegen zijn hun toetestaan
een nieuw inschrijvingsbiljet te geven, dat meer in overeenstemming is met het te verrichten werk".
Op woensdagavond 22 december 1897 waren de beide Kijne's op tijd aanwezig en
werden ter vergadering toegelaten. Voorzitter Van Leeuwen deelde hen mee dat zij weliswaar de laagste inschrijvers waren voor het timmer- en metselwerk, maar dat het werk
hen onmogelijk gegund kon worden, omdat het bedrag veel te ver boven de raming van
de architect uit ging. Van Leeuwen was er zeker van dat de broers dat zelf ook wel wisten,
en kwam toen tot de kern van de zaak door op te merken: "Het gaat toch niet aan door
eene overeenkomst met de andere ambachtsbazen de inschrijvingssom zoo bovenmatige
te belasten!" Daar is dan de prijsafspraak tussen de aannemers! En de prijsopdrijving! Maar
omdat de gebroeders Kijne altijd naar genoegen van de Kerkvoogden hadden gewerkt,
wilden de Kerkvoogden hen gelegenheid geven een nieuwe inschrijving te doen, maar die

moest dan wel beduidend lager zijn wilde het werk aan hen gegund worden.
De gebroeders erkenden dat de inschrijvingen te hoog waren, maar niet zo veel hoger
als de Kerkvoogden dachten. "De aanneming der kerkewerken levert voortdurend verlies
op, daarom was het noodig dat de inschrijving wat hooger berekend werd. En indien zij dus
een ander inschrijvingsbiljet geven, zal dat niet zoveel lager zijn als verwacht". Voorzitter Van
Leeuwen zei hen nog "dat zij nu de opinie van de kerkvoogden weten en uiterlijk morgenavond de inschrijvingsbiljetten verwacht", waarna de Gebroeders Kijne vertrekken.
Het jaar is bijna ten einde als de nieuwe inschrijvingsbiljetten van de Kijne's ontvangen
worden. Die bedragen respectievelijk 294 gulden en 587 gulden. Beide dus nog steeds
boven de raming. Maar kort na de ontvangst van de inschrijvingsbiljetten kwam er op 28
december ook nog een brief van de gebroeders Kijne. Na een gesprek met de voorzitter van
de Kerkvoogdij hadden zij besloten zich niet meer met de andere aannemers in te laten en
het timmerwerk voor 230 gulden en het metselwerk voor 520 gulden te willen aannemen.
Inmiddels hadden de Kerkvoogden nog vier andere timmerlieden om een inschrijving
gevraagd, maar E. Dorsman, H. Manneke, A. van Dorsen en J. van den Berg hadden te
kennen gegeven "geen tijd of geen lust te hebben naar het werk te dingen". Weer twee
andere timmerlieden hadden kennelijk wel 'lust', want Piet van den Berg schreef in voor
het timmerwerk voor 229 gulden en Johannes van den Berg voor het metselwerk voor
517 gulden. Deze bedragen waren onder de raming en lager dan het laatste bod van Kijne,
zodat de werkzaamheden dan ook aan de Van den Berg's werden gegund. Beiden werden
ter vergadering geroepen en nadat zij hadden verklaard het werk te aanvaarden en voor
een goede uitvoering te zullen zorgen, tekenden zij bestek en voorwaarden en verlieten de
vergadering.
De kerkvoogden evalueerden kort deze zaak: "Na enige onaangename ervaringen is
thans het onderhoudswerk voor het jaar 1898 goed en naar genoegen geregeld, doch spreken Kerkvoogden onverdeeld hunne afkeuring uit over de handelwijze van Gebroeders Kijne.
Hun eerste inschrijvingbiljet voor het Timmerwerk was 359 gulden en voor het Metselwerk
635 gulden. Hun tweede was 294 en 587 gulden en hun derde 230 en 520 gulden, alzoo op
dit betrekkelijk kleine bedrag een verschil van 129 en 105 gulden tusschen hun eerste en
derde opgaaf".
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En toen gingen de kerkvoogden over tot de orde van de dag en omdat het de laatste
vergadering in 1897 was kwam dat neer op een oudejaarstoespraak van de voorzitter,
waarin hij dankbaar en tevreden terugzag op de werkzaamheden van het college in het afgelopen jaar 1897. Het werk werd met eensgezindheid gedaan en hij sprak dan ook de hoop
uit dat het allen geschonken mocht worden ook in het nieuwe jaar met opgewektheid de
belangen van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen te blijven behartigen. Zijn toespraak
werd beantwoordt door het lid Van Gelderen, die het "aangenaam was de voorzitter op zijn
hoogen leeftijd zich met lust en kracht te zien toewijden aan de Stoffelijk welvaart der Kerk
en wenscht hem toe, dat hij ook het volgend jaar onder dezelfde gunstige omstandigheden
ten einde zal brengen".
Het gebeurde met de aannemers had de heren kennelijk onberoerd gelaten en haalde
niet eens het 'hogere' echelon van de gezamenlijke vergadering van kerkvoogden en notabelen. Het was dan ook een stormpje in het kleine glas water dat Vlaardingen heet. In 1898
en volgende jaren waren de inschrijvingsbedragen voor het onderhoudswerk aan de kerkelijk gebouwen weer als vanouds iets hoger of lager dan de raming.
Bronnen: Archief van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen ca.. Notulen van de De laagste inschrijving
Kerkvoogdij, inv nr 146, p. 346-351, of de nummers 2095 en 2096 van de door de auteur voor het timmerwerk,
vervaardigde samenvattingen van de notulen van de kerkvoogden en haar voorgangers, (Bron: Stadsarchief
zoals die ter Inzage zijn in de studiezaal van het Stadsarchief Vlaardingen, Plein Emaus 5. Vlaardingen)

Fotowinterwedstrijd Oostwijk

Sinds deze zomer is de Oostwijk omgetoverd in Museum Oostwijk. Het museum is ontstaan
in samenwerking met de bewoners en beeldend kunstenaar Jacqueline Heerema en gaat de
verbinding vormen tussen alle verhalen, voorwerpen, plekken en personen in de Oostwijk.
Het museum laat daarmee het karakter van de Oostwijk zien en de betekenis die de wijk heeft
voor haar bewoners. Vroeger en nu, alles en iedereen in de Oostwijk kan onderdeel zijn van
het museum. Huizen, bomen, voorwerpen, herinneringen en verhalen vormen samen een
unieke museumcollectie. Daarmee is het geen gewoon museum in een gebouw, maar is de
hele wijk een levend museum waarmee de bewoners aan de slag kunnen om activiteiten
en tentoonstellingen in en over de wijk te organiseren. De eerste activiteit van het museum
wordt een jaarlijks terugkerende Winterwedstrijd met als onderwerp de Oostwijk, in beeld,
verhaal, gedicht, muziek, wandeling...
De eerste Winterwedstrijd (winter
2003/2004) is een fotowedstrijd. De foto
mag historisch of nieuw gemaakt zijn. Het
onderwerp is geheel vrij, zolang de foto
een voor iedereen een herkenbaar deel
van de Oostwijk bevat (dus geen interieur
binnenshuis, detailfoto van een boom of
iets dergelijks). Iedereen zowel binnen als
buiten de Oostwijk mag deelnemen. Met
een digitale camera genomen foto's mogen
ook duidelijk geprint ingeleverd worden.
Op de achterzijde van de foto moet de
deelnemer de locatie vermelden en een
korte zin met bijzonderheden over de foto.
Elke deelnemer mag maximaal drie foto's insturen. Let op: de deelnemer moet zijn naam en
adresgegevens op een apart briefje vermelden, dus niet achterop de foto!
Heeft u een heel bijzondere of waardevolle foto die is ingelijst of in een fotoboek zit,
neem dan contact op met Robert Tetteroo.
De start van de wedstrijd is 1 december 2003, de inleverdatum uiterlijk 1 februari 2004.
U kunt de foto's inleveren bij Truus Verschoor, café restaurant De Heksepot, Eendrachtstraat
23a, of Robert Tetteroo, Maasstraat 37, de initiatiefnemer van de Winterwedstrijd. In de
jury zit naast wijkbewoners ook een professionele fotograaf. De prijsuitreiking is eind maart
2004.
Voor meer informatie: Robert Tetteroo, tel. (010) 460 3803, of Jacqueline Heerema, tel.
(070) 360 4039. Binnenkort staat op www.vlaardingen.nl het wedstrijdreglement.

Historisch glas in
de Grote Keric

Jan IMaujoks en Joop van Dorp
Vóór de restauratie van de Grote
Kerk in de jaren 1967-1970 waren de
ramen aan de koorkant van de kerk
voorzien van gebrandschilderd glas.
Het waren geen erg oude ramen, ze
waren gemaakt in 1927-1929. De
drie grootste ramen waren ontworpen en gemaakt door glazenier Toon
Berg uit Dordrecht.
De restauratie had als uitgangspunt
de kerk terug te brengen in de situatie van het gebouw na de laatste
kerkvergroting in 1744. Zo werden
o.a. de raamopeningen opnieuw
voorzien van gemetselde vorktraceringen, zoals we die kennen van de
prenten uit pim. 1750. Deze waren
begin 19e eeuw vervangen door
houten raamkozijnen. Ook werden
de raamopeningen weer ingevuld
met eenvoudig blankglas-in-lood.
In 1967, nadat de ramen uit de sponningen waren gehaald, werd besloten dit
gebrandschilderde glas niet opnieuw te
plaatsen. Stilistisch zou dat niet juist zijn: de
kerk werd teruggebracht in de achttiendeeeuwse vorm en stijl. Bovendien boden de
raarmopeningen niet meer dezelfde indeling als voor de restauratie. De restanten
van de ramen werden opgeborgen in de
kelder van de Grote Kerk. Helaas niet erg
zorgvuldig.
In 1998 verscheen in een publicatie van
de Historische Vereniging Vlaardingen een
artikel van de heer Rob Crèvecoeur, deskundige op het terrein van oude ramen. In
dat stuk stelde hij een aantal vragen, onder
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andere over de opslag van de restanten in de kerkkelder.
De Commissie Grote Kerk heeft deze zaak toen opgepakt, en onderzocht, samen met
enkele glazeniers, de conditie van het glas en de mogelijkheden om eventueel tot herplaatsing te komen. Eén van de ramen, de 'Wonderbare Vischvangst' werd op de kerkvloer
uitgelegd om een juist beeld te krijgen van de conditie van zo'n raam. De restanten van
Het raam "De wonde andere ramen werden in de kerkkelder opgeborgen op een rekwerk, redelijk veilig om
derbare vischvangst"
verdere achteruitgang van het glas en het lood tegen te gaan.
van Toon Berg, zoals
Er werd contact opgenomen met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Samen met
dat van 1929 tot
het dagelijks bestuur van de kerk werd met Monumentenzorg overlegd wat onze mogelijk1967 de Grote Kerk
heden zouden zijn. Dat gebeurde begin 2000.
van licht voorzag.
In december kwam het antwoord, met een uitgebreide motivering. Monumentenzorg
(Foto: Stadsarchief
stelde: "dat het terugbrengen van de vensters in de kerk op de voorgenomen wijze, niet
Vlaardingenj
goed aansluit bij de situatie die tijdens de restauratie in de jaren zeventig welbewust en
met overheidssubsidie in de 18^-eeuwse trant is teruggebracht, en in die zin een verstoring
betekent van het huidige monumentale beeld van de kerkruimte en de beleving daarvan."
De glazen worden bijzonder waardevol geacht, maar uit respect voor de toenmalige restauratieopvatting wordt negatief geadviseerd voor plaatsing in of voor de huidige ramen.
De Commissie Grote Kerk heeft de Kerkvoogdij geadviseerd dit advies van Monumentenzorg over te nemen. Het glas is nu redelijk goed opgeborgen en kan veilig in de kelder van
de kerk blijven. In de toekomst kan mogelijk een andere opvatting over deze ramen terrein
winnen of er komen nieuwe ideeën om er iets mee te gaan doen.
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Het huis 'De Hollandsche Tuyn'
1
f
Frans W. Assenberg
De ruimte rondom de Grote Kerk in Vlaardingen heette in de zestiende en
zeventiende eeuw 'Ommering der Kerk'. Daarna bezigde de Vlaardingers
de naam 'IVIarkt' of 'IVIarktveld', maar ook 'Kerkhof'. iVlet de wet van 1828
werd het begraven binnen de bebouwde kom afgeschaft en in 1829 werd de
begraafplaats in het Emaus aangelegd. Niettemin bleef de naam 'Kerkhof' in
zwang. Diverse straten en stegen kwamen, en komen, uit op de Markt die
samen met de Westhavenplaats eeuwenlang een belangrijke rol speelde in
het dagelijkse leven van de Vlaardingers. Ook de Hoogstraat is door de jaren
heen voor de stad van vitaal belang geweest. Nu het doorgaande verkeer is
verdwenen van de Maassluissedijk, de Markt en de Hoogstraat, is het stil en
bijna verlaten in deze historische omgeving. Op de hoek van de Markt en de
westzijde van de Hoogstraat stond in 1598 een huis dat de naam droeg 'De
Hollandsche Tuyn'. We gaan er eens een kijkje nemen.
Het huis 'De Hollandsche Tuyn' wordt genoemd op 31 maart 1598 door Leneart Jeroenszn,
een verver uit 's-Gravenhage, of Hage. Het pand werd verkocht aan Joris Bastiaenszn Boot,
de havenmeester, die het huis verhuurde aan Cornelis Adriaenszn Jongeknecht. Joris B. Boot

onderging een tragisch lot: hij werd vermoord! Een zekere Dirck Vechter was de dader, en
die woonde op Vlaardingerwoud. (Dit zou gelegen hebben m de buurt van de Holierhoekse
Polder. Denk maar aan de Woudweg.) Op 15 mei 1606 pleegde Dirck zijn gruwelijke daad,
die op 29 mei door de Baljuw van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, Cornelis Bor, tijdens
een rechtdag werd behandeld. De straf die Vechter moest ondergaan was met mis; hij werd
van lijf en alle goederen verbeurd verklaard. Deze verbeurde goederen kwamen ten voordele van de 'Hooge Overheid en Grafelijkheid van Holland'. Bovendien werd hij verbannen
uit Holland en Westfriesland voor de tijd van 100 jaar en één dag. Op die 'ene' dag zal hij
waarschijnlijk de gelegenheid hebben gehad zich vanuit Vlaardingen uit de voeten te maken.
Als Dirck Vechter zich met deze straf voor ogen toch in Vlaardingen zou laten zien, dan zou
hij met het zwaard geëxecuteerd worden.
De omgebrachte Joris Bastiaenszn Boot had voor zijn weduwe Neeltje Cornelisdochter
nog een aardige verrassing in petto! De erfenis van Joris was namelijk nul komma nul,
alleen schulden! Daar zat Neeltje dan: haar man vermoord en geen cent in de knip, wat nu?
Daar had men toen de volgende oplossing voor. Als een man was overleden, en hij had
tijdens zijn bestaan veel schulden gemaakt, dan kon zijn vrouw tijdens de begrafenis 'voor
de baar uitgaan'. Dat deed Neeltje dus ook. Ze legde de sleutels op de kist en ging in haar
dagelijkse of geleende kleren voor de baar van haar overleden echtgenoot het sterfhuis uit.
Ze moest dit besluit overigens nemen voordat de begrafenis plaats vond. Door het werpen
van een halm deed ze vervolgens op symbolische wijze afstand van haar aandeel in de
baten en in de lasten van de goederen van de huwelijksgemeenschap. Daarna kon de vrouw
nog slechts aangesproken worden voor haar schulden die zij zelf vóór haar huwelijk had
gemaakt. In 1404 deed Margaretha van Kleef nadat haar man graaf Adelbert was overleden
op deze wijze afstand van hetgeen hij had aangericht. Ook Hugo de Groot maakte in 1620 in
zijn 'Inleidinge' nog melding van deze manier van afstand doen. Het was een moedige daad,
die wellicht geen verheven gevoelens teweeg zal hebben gebracht. Neeltje ging eigenlijk
failliet, daar komt het op neer.
En zie, daar komen de schuldeisers al! Zeven dagen na de dood van Joris belegden de
Schout, Burgemeester en Schepenen een vergadering omdat de crediteuren een curator
wilden zien aangesteld. De stadssecretaris Joan Dwinglo legt dan de eed af waarmee hij
overeenkwam dat hij de goederen van de boedel van Joris Boot op de meest voordelige
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manier diende te verkopen en alles zou doen hetgeen een goed en getrouw curator schuldig is te doen. Enkele dagen later besluiten de Baljuw, de Schout, de Burgemeesters en de
Schepenen om, voorlopig op proef, Cornells Willemszn Snijer aan te stellen als havenmeester, zout- en broodstoter. Een stoter is een soort keurmeester die beëdigd was. De mannen
hebben het maar druk met de moordpartij die allicht veel beroering bracht in het stadje.
De openbare verkoop van het huis 'De
Hollandsche Tuyn' vindt plaats op 4 augustus 1608. Koper wordt Michyel Maertenszn
van der Burg voor 965 carolus gulden. Een
carolus gulden is een gouden munt met het
portret van Karel de Stoute en was 20 stuivers waard.
Op 4 december 1550 was er reeds sprake
van een huis met de naam 'De Hollantssen
Thuyn'. Ene Neeltje Cornelisdr ontvangt dan
een brief die op dit huis betrekking heeft.
Was 'De Hollandsche Tuyn' een herberg?
Nee, het was een gewoon woonhuis op
de westelijke hoek van de Hoogstraat en
de Markt. Er is, voorzover mij bekend, ook
nooit sprake van geweest dat het een herberg was. Toen na verloop van tijd de naam
niet meer aan dit pand werd gegeven, ging
deze in 1683 over op het huis van de familie
Guldewagen op de hoek van de Hoogstraat en de Brede Havenstraat.
De naam en de afbeelding 'De Hollandsche Tuyn' gaan ver terug in de tijd. Het is in de
heraldiek of wapenkunde een zinnebeeldige of symbolische voorstelling van het oude graafschap Holland, later van de Republiek der Verenigde Nederlanden. De oorsprong van de tuin
wordt toegeschreven aan de belegering van het slot Hagestein in 1406 door graaf Willem IV
ten tijde van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. Het slot zou versterkt omsloten zijn door
een haag van een oude ding- of gerechtsplaats onder de gerechtslinde of -eik, terwijl de
haag het rechtsgebied aangeeft. De voorstelling is niet overal gelijk. Soms zit de maagd met
een vrijheidshoed op het hoofd en een zwaard in de hand. Soms heeft ze een stormhoed op
en draagt ze een vrijheidshoed en een speer, terwijl de leeuw aan haar voeten ligt. In andere
voorstellingen ziet men alleen een leeuw in de tuin.
De afbeelding werd vroeger veel gebruikt. Herbergen, tabakswinkels en scheepstimmerwerven pronkten ermee. Ook veel boerenwagens in de omgeving van Hagestein
werden door middel van geschilderd houtsnijwerk met de afbeelding van de Hollandsche
Tuin versierd, alsmede veel herenhuizen aldaar. In IJsselmonde, Loosdrecht Oostzaan en
Vlaardingen kwam zij op herbergen voor. Het gaat dan om de eerder genoemde herberg
of logement op de hoek van de Hoogstraat en de Brede Havenstraat. Als herberg wordt
dit etablissement voor het eerst genoemd in 1724. Eigenaar is dan Hendrik Immerseel. De
Hollandsche Tuyn wisselt vaak van eigenaar, waarbij met name de familie Hoogendijk vele
jaren het logement in bezit heeft.

De herberg de
Hollandsche Tuyn
op de hoek van de
Hoogstraat en de
Brede Havenstraat

De herberg De Hollandsche Tuyn was een bekende herberg in Vlaardingen en omgeving.
Er werden veel vergaderingen en veilingen gehouden. Zelfs herbergen werden er geveild.
Regelmatig was ook de Haringjagerij-gemeenschap er te vinden. Deze club van haringreders kwam in het voorjaar onder andere in de Hollandsche Tuyn bij elkaar om de komende
haringteelt te bespreken. Tijdens deze bijeenkomsten regelden de reders alvast welke verkoopprijs de haring zou krijgen die in juni moest worden gevangen. Als de haring eenmaal
binnen was en de teelt was afgerekend, vierden zij het slot van het seizoen onder het genot
van een glaasje wijn. In 1845 waren dat maar liefst 50 flessen rode wijn, 20 flessen Rijnwijn,
10 kruiken water, azijn, olie, prei, salade, komkommer, boter, kaas, wittebrood en zes dozen
wafels. Waarschijnlijk gaat het hier om een afrekening voor alle vergaderingen van het seizoen. Hun lofliederen op de vangst van de haringen zullen tijdens de laatste bijeenkomsten
in de Hollandsche Tuyn in ieder geval wel op de Hoogstraat en in de Brede Havenstraat
te horen zijn geweest. Op de plaats waar De Hollandsche Tuyn stond, verscheen later het
warenhuis Kofa van de firma Hofstee.
De naam 'De Hollandse Tuin' is echter weer terug in het Vlaardingse stadsbeeld! Lange tijd
bevond zich op de Westhavenkade nummer 10 het restaurant Taveerne 'd'Ouwe Haven'. In
het markante pand met de fraaie erker opende enige tijd geleden Goof Ouwens en Gerard
de Boer het restaurant 'De Hollandse Tuin'. De heren Ouwens en De Boer zijn ook uitbaters
van Café D'Ouwe Stoep in de Smalle Havenstraat. Dit café bevindt zich in het voormalige
Hotel Boer. De motivatie om hun etablissement te vernoemen naar de voormalige herberg
op de Hoogstraat is volgens beide heren ingegeven door het idee een stukje Vlaardingse
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historie te doen herleven. Het logo dat zij gebruiken is afkomstig van een oud stuk serviesgoed van de Hollandsche Tuin. Dit serviesgoed is nog steeds in bezit is van de familie
Van der Knaap, ooit eigenaar van het hotel, aldus de heren De Boer en Ouwens. Zo is de
geschiedenis verder gegaan van een oude naam in een nog oudere stad. Maar niet voor
lang, want helaas heeft het restaurant 'De Hollandse Tuin' in oktober 2003 zijn deuren al
weer moeten sluiten.
Bronnen:
Archiefsprokkels nummer 86, M.C. Sigaljr, Nieuwe Vlaardingsche Courant, 9 augustus 1932.
Beschrijving van monumenten, van geschiedenis en kunst in de gemeente Vlaardingen, A Bijl
Mz. en C. Postma, Vlaardingen 1957.
Binnenstadsonderzoek Vlaardingen, onderzoek naar de historische waarde van de binnenstad van
Vlaardingen, bijdrage aan het beleid van stadsherstel, Bert van Bommel, Vlaardingen 1990.
De Haringjagerij, in het bijzonder te Vlaardingen in de negentiende eeuw, Frans W. Assenberg, in
'NETwerk Jaarboek Visserijmuseum, jaargang nummer 12, 2001, uitgegeven onder auspiciën van
de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum te Vlaardingen, Vlaardingen 2001.
De Regeering van Vlaardingen, J.H. van der Linden van den Heuvel en J. Hoogendijk Kzn.,
Vlaardingen 1913.
Herbergen in Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht, Frans W. Assenberg, Vlaardingen 1990.
Uit Vlaardingse Verleden, M.C. Sigaljr, Nieuwe Vlaardingsche Courant, 3 mei 1940.
E-mail van G. de Boer en G. Ouwens, d.d. 4 april 2003.
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Boekbespreking

Klederpracht. De drachten van Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht.
Jan P. van der Voort, red. Verkrijgbaar in de Vlaardingse boekhandel en bij het
Visserijmuseum voor € 29,00.
Een van de succesvolste en meestgevraagde Historische Jaarboeken is dat van 1982,
waarin Herman Roza de Vlaardingse klederdrachten beschrijft. Hij is al sinds 1955 in dit
onderwerp geïnteresseerd en heeft er veel informatie over verzameld. Ook na het uitkomen van het Jaarboek 1982 is dat doorgegaan. Vandaar dat hij in dit prachtig uitgevoerde
boek zijn oorspronkelijke verhaal flink heeft kunnen uitbreiden. Met meer dan een derde
van het totaal vormt het stuk van Roza een stevige basis voor dit boek. En ook het vlotst
leesbare deel, misschien juist omdat het geschreven is door iemand die het onderwerp
niet zozeer van een wetenschappelijke kant benadert. Je kunt het de andere auteurs,
Jeroen ter Brugge en Jan van der Voort, natuurlijk niet kwalijk nemen dat zij dat wel doen:
zij zijn tenslotte wetenschappers. De bijdrage van Van der Voort schetst de ontwikkeling
en plaats van de Vlaardingse klederdrachtcollectie van het Visserijmuseum in het landelijk
geheel. Die collectie is trouwens behoorlijk uitgebreid en wordt in het laatste deel van het
boek door Janny Verboon en Jan van der Voort volledig beschreven. Ik vraag me overigens wel af of de gemiddelde lezer er op zit te wachten om een toch niet goedkoop boek
aan te schaffen waarvan een derde deel door die beschrijving in beslag wordt genomen.
Die heeft toch vooral waarde voor historici en specialisten. Maar goed, de rest van het
boek maakt aanschaf wel degelijk de moeite waard. Na de eerste bijdrage van Jan van der
Voort geeft Jeroen ter Brugge aan hoe de typisch Vlaardingse kleedwijze tot stand is gekomen, mede aan de hand van vele historische afbeeldingen. Dit deel wordt afgesloten met
een aantal boedelinventarissen. Ook die zijn weer een lange opsomming, maar in dit geval
toch wel aardig, omdat ze een beeld geven van met name wat voor en hoeveel kleding
een aantal stadgenoten in de 18^ en 19^ eeuw in de kast hadden hangen. Het volgende
hoofdstuk beschrijft een 'veld'onderzoek dat het Nederlands Openluchtmuseum in 1950
in Vlaardingen uitvoerde en waarin de destijds nog gedragen Vlaardingse dracht wordt
beschreven en op foto's getoond (door een niet al te vrolijk kijkende Vlaardingse). Daarna
beschrijft Herman Roza de zeven verschillende drachten die
rond 1900 in Vlaardingen in zwang waren.
Ondanks dat er dus een voor de gewone lezer minder interessant laatste deel in zit, is dit boek het absoluut waard om
•«^*-"'
'^ó'fltik
A ^^'^ *^ schaffen. Het geeft, mede door de vele illustraties, waar"^
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onder een aantal speciaal voor dit boek door Leo Man in't Veld
vervaardige tekeningen van (onderdelen van) de dracht een fraai
en uitgebreid beeld van kledinggewoontes die we tegenwoordig in onze
stad niet meer tegenkomen.
^

[Eric van Rongen)

Ledenactiviteiten

Ook in het 37^^^ bestaansjaar van de Historische Vereniging Vlaardingen
l(unnen wij u weer een Iteur aan activiteiten aanbieden, l-lieronder het programma voor de eerste helft van 2004.
Op dinsdag 27 januari verzorgt Herman Roza om 20.00 uur een lezing in het Visserijmuseum
aan de Westhavenkade over de Vlaardingse klederdracht. Deze bijeenkomst valt binnen
de expositie-periode van de speciale tentoonstelling 'Klederpracht' in het museum
Na de pauze is er gelegenheid om onder leiding van Jeroen ter Brugge de expositie
te bekijken (al raden wij u aan, dat vast al eens voor de lezing te doen: werkelijk ^:
de moeite waard!). Mocht er teveel belangstelling zijn vanuit onze vereniging (we
maken geen persbericht: let dus zelf goed op deze datum!), dan knippen we de
avond in twee delen, waarbij de groepen wisselen tijdens de pauze.
Op WOENSDAG 25 februari (let op: dit maal niet op dinsdag!) is de
volgende lezing, en die is gewijd aan en wordt verzorgd door
Vlaardingse kunstenaar Leen Droppert. We zijn te gast in de grote zaal
van Vaartland aan de Dillenburgsingel. Vlak tegenover Vaartland aan de toegangsweg van de Holywijk - staat tegenwoordig het
grote beeld van Leen Droppert, getiteld 'De Gevleugelde', dat
daarvoor stond in de tuin van het oude Billitonflat. Maar Leen
heeft in zijn (nog steeds) werkzame leven nog veel meer bekende
en minder bekende beelden, plastieken en mozaïeken gemaakt:
denk b.v. maar eens aan het Geuzenmonument op de Markt. Ook
is hij al jaren lid van onze HVV-werkgroep 'Stad en Monument', en
weet hij dus veel van onze Vlaardingse monumentale bebouwing.
Aangezien zijn atelier/werkruimte in boerderij Groenendaal aan de
Surinamesingel te klein is om ons te ontvangen, wijken we uit
naar deze riante ruimte in Vaartland (aanvang als altijd: 20.00 uur)
waar hij met gebruikmaking van onze nieuwe beamer zijn 'leven
en werk' zal belichten. U zult daarna vast en zeker met andere
ogen door de stad lopen!
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op dinsdag 23 maart, net als voorgaande
jaren in het Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring (auto's parkeren aan de Robert
Schumannring). Na de ledenvergadering zal Jan Anderson weer een lezing houden - deze
keer over "Drogisten in Vlaardingen", een beroepsgroep waartoe hij zelf ook de meeste
jaren van zijn werkzame leven behoorde. Alle bekende oude Vlaardingse namen en plekken
zullen daarbij ongetwijfeld de revue passeren en dus voor iedereen tot veel herkenbare
momenten leiden. De Ledenvergadering begint om acht uur, en na de pauze zal rond kwart
voor negen Jan met zijn lezing beginnen.
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Een geheel ander onderwerp zal worden belicht tijdens onze lezing op dinsdag 27 april over
de "Kaarten van Jan Janszn. Potter (1530 - 1590)". Potter was een bekend kaarttekenaar in
het Delflandse, maar ook zijn kaarten van Vlaardingen uit die tijd zijn erg bekend. Jacques
Moerman uit Schipluiden heeft er een studie over gemaakt, en vertelt er op zeer onderhoudende wijze alles over, aan de hand van dubbele dia-projectie. Een zaal voor deze bijzondere
avond is nog niet bekend, maar daarover leest u in ons volgende Tijd-Schrift. Houdt u in elk
geval de datum alvast vrij!
De laatste activiteit voor de zomervakantie is de grote busexcursie naar Hoorn, die we op zaterdag 26 juni zullen houden.
Tijdens de geslaagde excursie naar Antwerpen, afgelopen juni,
hebben we een aantal bestemmingen voor de komende jaren
in stemming gebracht en daarbij scoorde Hoorn hoger dan
de plaatsen Alkmaar en Amersfoort, die we in eerste instantie
op het oog hadden. Met 345 officiële Rijksmonumenten staat
Hoorn op de 22^ plaats van de landelijke lijst van historische
plaatsen, zodat we er een groot vertrouwen in hebben, daar
te vinden waarvoor we op excursie gaan.
U kunt zich alvast aanmelden door de kosten van de excursie,
die we net als vorig jaar hebben vastgesteld op 35 euro (nietleden / introduces 40 euro), over te maken op de postrekening
van onze penningmeester (zie voorin dit Tijd-Schrift). Mocht
voor 1 mei blijken dat u onverhoopt toch niet mee kunt, dan
krijgt u uw bijdrage onverminderd terug. Maar in het andere
geval weet u in elk geval dat uw plekje in de nieuwe bus van de nieuwe busonderneming 'De
Vlaerdinger' (van dezelfde chauffeur die ons destijds naar Bergen op Zoom en Oudenbosch
reed) gereserveerd is!
Tot zover weer het programma van de komende periode. Veel plezier ermee'
Namens de werkgroep Ledenactiviteiten:
Arie Ouwendijk.
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