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Plantage boekhandel Den Draak

Den Draak, zelf ook deel van de

Fisc-ad
Fiscale en administratieve dienstverlening

rijke Vlaardingse geschiedenis!

tel: (010) 435 92 67
fax: 08 4220 69 33
e-mail: fiscad@hetnet.nl

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

Stout Grafische Dienstverlening
A. Hoogvlietstraat 6
3134 CC Vlaardingen
tel. 010-2480603
fax 010-4344878
email: info@stout.nu
www.stout.nu
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Voor het repareren van boeken
en het inbinden van
tijdschriften

Marieke Velthuisen

Dalkruid 47
3137 WK Vlaardingen
Tel: 010 - 4746167
E-mail: g.velthuisen@hccnet.nl

Voor kopieën
(ook in KLEUR)

moet je maandag t/m vrijdag
naast van 09.15 - 17.30 uur
de molen zijn!
drukkerij/copyshop

a. ouwendijk

naast de molen
Kortedijk 16a-b
3134 HB Vlaardingen

Vlascom CV

Vlaardingse Assurantie Combinatie cv
Spoorstraat 2
NL - 3134 TA Vlaardingen
Website: www.vlascom.nl
e-mail: info@vlascom.nl
Tel +31(0) 10 248 04 85
Fax +31(0) 10 234 45 00

Advies op het gebied van:
Schadeverzekeringen
Watersportverzekeringen
Levensverzekeringen, Pensioenen
Financiële planning
Schadebegeleiding
Financiering, scheepshypotheken
Vermogensbeheer

De Historische Vereniging Vlaardingen
heeft tot doel het bevorderen van:
- de belangstelling voor en de kennis van de
stad Vlaardingen en haar bewoners;
- het behoud en het herstel van gebouwen
en stedebouwkundige structuren en landschappen;
- het behoud en het verzamelen van die
gegevens die van belang zijn voor de
geschiedenis van de stad.
De contributie bedraagt v 16,50 per jaar, te
voldoen per accept-girokaart. Het bankrekeningnummer van de vereniging is
39.56.57.016, het postgironummer is 750978.
Leden krijgen jaarlijks het Historisch
Jaarboek en 4 x per jaar het verenigingsblad
Tijd-Schrift.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
W.C. den Breems, voorzitter		
A.W.J. Andriessen, penningmeester
mevr. A. Maat-Grijsen
J. van Elk			
E.A. Lohmann
A. Ouwendijk
E. van Rongen
mevr. T. van der Hoek, notuliste		
			
Contactadres / losse verkoop publicaties:
Arnold Hoogvlietstraat 69
3134 CB Vlaardingen
Telefoon (010) 434 6864
Ledenadministratie:
Paul Henri Spaakring 22
3137 DJ Vlaardingen
Telefoon (010) 474 9416
			
Adres ledenactiviteiten:
Kortedijk 16a/b
3134 HB Vlaardingen
Telefoon (010) 435 3322 (kantoor)
Telefoon (010) 434 2474 (thuis)
Redactie Tijd-Schrift:
E. van Rongen, eindredacteur		
K. Bloem				
C.M. van den Boogert
A. Maarleveld
B. Ruigrok
Redactie-adres:
Paul Henri Spaakring 22
3137 DJ Vlaardingen
Telefoon (010) 474 9416
Bijdragen aan de inhoud van Tijd-Schrift
zijn van harte welkom. In verband met de
geautomatiseerde verwerking van de teksten ontvangt de redactie deze graag op 3,5”
diskette of per e-mail: info@hvv-vlaardingen.nl t.a.v. de redactie.
ISSN 1380-2992
© Historische Vereniging Vlaardingen
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
Internet: www.hvv-vlaardingen.nl
E-mail: info@hvv-vlaardingen.nl
Productie: Stout Grafische Dienstverlening
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het 40-jarig jubileum. (Foto: HVV / Han van Elk)
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De Vlaardingse Librije

Zuinig

Maarten van der Vlis & Bouke Procee
Antiquaren

Ons antiquariaat is gespecialiseerd in boeken
over: Vlaardingen, Geschiedenis, Klassieke
Oudheid, Literatuur, Scheepvaart, Treinen,
Sprookjes, Legenden en Kunst.

Openingstijden: di-vr 13.00-17.00 uur
za 10.00-17.00 uur
Landstraat 83, 3131 CE Vlaardingen
010-2327945, www.delibrije.com
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echte vlaardingers
kopen hun tapijt bij:

Hofman
stoffering

Kuiperstraat 39b
3131 CH Vlaardingen
Tel/fax: 010-4351073
een uiterst betrouwbaar en
vakkundig adres

tapijt - gordijnen - vinyl
zonwering - LAMINAAT

Korte Hoogstraat 4a
3131 BK Vlaardingen
Tel. 010 - 434 38 44

Hoe zuinig is Vlaardingen op zijn historisch erfgoed? Willen wij de generaties die na ons
komen een blik op hun – en ons – verleden gunnen? Er zijn in en buiten Vlaardingen zo’n
1350 mensen die daar op zijn minst wel eens een positieve gedachte over hebben gehad en
die gedachte vervolgens hebben omgezet in daden, door lid te worden van de Historische
Vereniging Vlaardingen. Kennelijk zijn al die mensen het er over eens dat de gedachte die een
aantal stadgenoten 40 jaar geleden hadden, om zich actief in te zetten voor het behoud van het
historisch erfgoed (waar Vlaardingen in vergelijking met andere steden toch al niet zo rijkelijk
mee is bedeeld), de moeite waard is om over te nemen en in stand te houden. Ook velen uit het
openbaar bestuur zijn lid van de HVV, waaronder het volledige college van B&W. Dat heeft zijn
waardering ook geuit op de jubileumbijeenkomst in de vorm van een hartelijke toespraak van
burgemeester Tjerk Bruinsma (die gelukkig niet naar het landsbestuur is verhuisd) en een fraaie
luchtfoto van Vlaardingen uit het jaar van de oprichting van de HVV, 1967. (Bij gebrek aan
een eigen onderkomen van de vereniging hangt die foto trouwens zolang bij uw eindredacteur
langs de trap en krijgt daar geregeld aandacht.) We doen dus kennelijk iets goeds en dat wordt
gewaardeerd. Waarom, vraag je je dan af, gaat de gemeente dan toch tegen alle afspraken in
door met het slopen van historisch waardevolle panden? Onlangs is het kantoorgebouw van,
destijds, HVO tegen de vlakte gegaan. Het had dan wel geen monumentenstatus, maar het was
wel een pand dat in 2000 een Restauratiepenning van de HVV had gekregen. In Tijd-Schrift 76 is
uitgebreid beschreven waarom. Is er dan helemaal niemand onder degenen die verantwoordelijk
zijn voor het afgeven van een sloopvergunning die er aan denkt om – volgens de afspraken!! –
contact op te nemen met de HVV?? Ongetwijfeld zijn er goede (economische) redenen waarom
de sloop is uitgevoerd, maar is er dan helemaal niet gezocht naar een alternatieve oplossing
– zoals is afgesproken!?!
Een andere bedreiging die in het verschiet ligt betreft een aantal kerkgebouwen in
Vlaardingen. De Protestantse Kerk in Vlaardingen is flink aan het reorganiseren en verschillende
wijkgemeentes worden daarbij gecombineerd. Als gevolg daarvan zullen diverse kerkgebouwen
binnen afzienbare tijd niet meer door de PKV gebruikt worden. Welke dat precies zullen zijn is
nu nog niet bekend, maar dat er voor gewaakt moet worden dat er voor de zoveelste keer weer
waardevolle kerkgebouwen tegen de vlakte gaan is wel iets dat nu al duidelijk is. Ook hiervoor
zal de HVV zich (blijven) inzetten. We moeten zuinig zijn op wat we hebben en dat als goede
rentmeesters beheren.
In dit Tijd-Schrift vindt u, naast de jaarstukken, de toespraak die voorzitter Wout den Breems
tijdens de jubileumbijeenkomst heeft uitgesproken en waarin ook hij het gebrek aan zuinigheid
voor het historisch erfgoed bekritiseert. Verder een fotoverslag van de jubileumbijeenkomst, een
artikel van Jan van Hees over een Vlaardingse wielerwedstrijd uit 1912, diverse boekbesprekingen
en oproepen, en uiteraard de komende Ledenactiviteiten.
Eric van Rongen
eindredacteur
Naschrift: Vlak voor het ter perse gaan van dit Tijd-Schrift is de Technische School aan de Deltaweg dan
toch gesloopt. Ondanks dat de HVV bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
een voordracht had gedaan om het gebouw de status van Rijksmonument toe te kennen. Die voordracht
is echter wegens laksheid niet tijdig door de RACM afgehandeld. B&W zagen daardoor hun kans schoon
om het sloopbesluit snel te bekrachtigen en per direct met de sloop te beginnen. Je kan daar een heleboel
kwalificaties aan geven - en ze zijn allemaal negatief...
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Groot feest!
FEEST! Stond er boven het ‘Van de voorzitter’ in het vorig Tijd-Schrift. Nou, en dat was het
op 20 januari j.l.: Groot Feest.
De gehele dag bevolkten velen de feestlocatie aan het Geuzenplein. De medewerkers en
standhouders hadden zich bijzonder ingespannen om de bezoekers een geweldige Vlaardingen-presentatie voor te schotelen. De reacties waren overweldigend en de leden uit verschillende delen van het land waren niet voor niets gekomen. Zij genoten met volle teugen.

wens om bepaalde gebouwen te sparen, vaak
niet gehonoreerd kon en kan worden omdat
gemeentebesturen nou eenmaal ook rekening
hebben te houden met andere belangen. Daarom is er een gemeentebestuur, gekozen door
de burgers. Wat dat betreft zal er ongetwijfeld
een spanningsveld blijven tussen wat u wilt
en wat wij kunnen, maar ik prijs mij gelukkig
dat we daarover ‘on speaking terms’ zijn en ik
zeg u toe dat we ons steeds zullen inzetten om
daarin met u verder te komen.”
De burgemeester overhandigde namens het
gemeentebestuur ons een fraaie ingelijste
luchtfoto uit het oprichtingsjaar van de HVV
uit 1967. Een bijzondere kenmerkende foto,
waarin veel kaalslag is te zien in het oude
stadshart.
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Drie oud-voorzitters en tevens leden van het
eerste uur lieten onder leiding van stadsomroeper Pieter Kornelis van Ebscheuten hun
licht schijnen over verleden en toekomst van
de HVV. Zij lieten positieve, maar zeker ook
kritische geluiden horen. Maar vooral viel op

Wout den Breems,
voorzitter van de HVV,
op de jubileumbijeenkomst. (Foto: HVV/
Eric van Rongen)

R

ond het middag uur waren er toespraken door de voorzitter van de HVV (in
dit Tijd-Schrift opgenomen) en door
burgemeester Bruinsma. Hij was positief over
het bestaan van onze vereniging en schept
buiten de stadsgrenzen vaak op over het historisch bewustzijn en het grote ledental van
de HVV, vertelde hij.
In zijn speech liet Bruinsma weten dat de
vele publicaties over Vlaardingen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de betrokkenheid van onze burgers bij de plek waar ze

wonen: “Een plek waar al 6000 jaar geleden
mensen woonden! Dat feit stemt ons bescheiden in het besef dat wij in die lange geschiedenis slechts passanten zijn. Maar het geeft ons
ook verantwoordelijkheidsbesef om op een
goede manier om te gaan met dat wat ons door
de generaties heen is overgeleverd. U moet van
mij aannemen dat ook het huidige college, en
zeker wethouder Hans Versluijs, in die lijn
wil werken, wat niet wegneemt dat lang niet
alles mogelijk is wat we graag zouden willen.
Dan doel ik uiteraard op het gegeven dat de

dat Jan Anderson, Mari den Draak en Paul
Westerdijk trots zijn op de 40-jarige HVV!
Veel dank gaat uit naar het Accent College
voor geweldige gastvrijheid in hun schoolgebouw, de Jubileumcommissie voor de organisatie van deze dag en alle medewerkers die
zich hebben ingezet voor het welslagen ervan.
En zo gaan we weer over tot de orde van de
dag en dat is nu het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering Die zal dit keer
niet in maart worden gehouden, maar op 10
april. Dit vanwege de beschikbaarheid van de
locatie.
Ik hoop u daar bij leven en gezondheid
weer graag te ontmoeten om dan met elkaar
het 41ste verenigingsjaar van de Historische
Vereniging Vlaardingen in te gaan..
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Wout den Breems

Een overzicht van de
druk bezochte Jubileumbijeenkomst op
20 januari 2007 (Foto:
HVV/Eric van Rongen)

Uitnodiging Algemene
Ledenvergadering 2007

Notulen ALV 28 maart 2006

Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen nodigt de leden uit tot het bijwonen
van een Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op dinsdag 10 april 2007 in Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briantring (achter Albert Heijn op de Loper). De bijeenkomst
vangt aan om 20.00 uur.

I

Agenda
1
2
3
4
8

5
6
7
8
9
10
11

Opening door voorzitter.
Ingekomen stukken.
Mededelingen.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2006.
(zie de pagina’s 9 en 10 van dit Tijd-Schrift).
Jaarverslag secretaris.
(zie de pagina’s 11-13 van dit Tijd-Schrift).
Financieel verslag 2006 en begroting 2007.
(los bijgevoegd).
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing.
(zie onderstaande toelichting).
Jubileum HVV.
Rondvraag.
Sluiting.

Toelichting bij agendapunt 8 bestuursverkiezing.
Reglementair aftredend zijn de heren A.W.J. Andriessen en E.A. Lohmann.
Beiden stellen zich herkiesbaar.
Na de pauze zal de heer Frans van den Akker een lezing verzorgen over de Nederlandse Florijnen (en terloops ook over de Vlaardingse munt-vondst...).

Opening door de voorzitter
De 39e Algemene Ledenvergadering werd in
aanwezigheid van 67 leden geopend door de
voorzitter, de heer W.C. den Breems.
n zijn openingswoord verhaalde de voorzitter de meer plezierige zaken van het
afgelopen jaar, zoals de fietstocht met het
College door Vlaardingen en verbeterde contacten. Ook optimistisch is de voorzitter voor
de komende verenigingsperiode, in mei zal
het 100e Tijdschrift verschijnen, in november
de 30e editie van het Jaarboek en in januari
2007 zal de vereniging haar 40 jarig jubileum
vieren.
Vervolgens attendeert hij de leden op het
sculptuur dat voor hem op de vergadertafel
staat. De ‘D66 Participatie Prijs 2006’ werd
deze keer toegekend aan de HVV. De voorzitter legt de betekenis uit van dit kleinood:
“Door samen de handen in één te slaan ontstaat een bolwerk van kracht en energie.”
Hiermee opent de voorzitter de vergadering.
Ingekomen stukken
Van de volgende leden werd een bericht van
verhindering ontvangen: de heren C. J. Hart
(secretaris) en C. Zevenbergen.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
Notulen algemene Ledenvergadering van 22
maart 2005
De heer C.W. Verhulst merkt op, dat hij op
de vergadering in maart 2004 gevraagd heeft
waarom er geen namen bij de foto’s van de
bestuursleden vermeld stonden en hij dat niet
terug zag in de notulen. Dit zal worden toegevoegd.
Hierna werden de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2005
akkoord bevonden.

Jaarverslag
Ook het jaarverslag werd ongewijzigd vastgesteld.
Financieel verslag 2005 en begroting 2006
De heer F. W. Assenberg had een vraag betreffende balans huisvesting.
Antwoord: deze post is opgevoerd omdat er
nog altijd de wens is een eigen pand/verenigingsruimte te verkrijgen.
De heer C. de Willigen merkt op dat in de
periode na december alsnog door een aantal
leden de contributie is betaald. Zijn vraag is
of de extra kosten hierdoor op de wanbetalers
worden verhaald.
Antwoord: het bestuur heeft besloten, dat leden die het lopende jaar na herhaalde verzoeken, nog niet betaald hebben geschrapt worden van de ledenlijst.
Hierna werd het financieel verslag over
het jaar 2005 en de begroting voor 2006, met
woorden van waardering aan de penningmeester, akkoord bevonden.
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De leden van de kascontrolecommissie, de heren J. van den Berg en J. Sloot, hebben de kas
en de boekhouding van de vereniging over
het jaar 2005 gecontroleerd en akkoord bevonden. Het voorstel om de penningmeester
décharge te verlenen, werd door de vergadering overgenomen.
De heren J. Sloot en M.J. van der Arend
werden benoemd tot leden van de nieuwe
kascontrolecommissie, met als plaatsvervangende leden mevrouw C. Kortleven en de heer
F. W. Assenberg.
Bestuursverkiezing
De reglementair aftredende bestuursleden,
de heren J. van Elk, E .van Rongen en A.W.J.
Andriessen werden door de aanwezige leden
herbenoemd.
De heer C.J. Hart (secretaris) legde zijn
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Jaarverslag 2006
functie wegens verhuizing naar Middelburg
neer. Namens de vereniging en leden bedankte de voorzitter de heer Hart voor zijn
getoonde inzet in de afgelopen 19 jaren als lid
van het bestuur.
Ter opvulling van de vacature werd mevrouw A. Maat-Grijsen door het bestuur
voorgedragen en door aanwezige leden akkoord bevonden.
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Jubileum HVV
De voorzitter vermeldt dat het 40- jarig jubileum gevierd zal worden op zaterdag 20 januari
2007 in VMBO scholengemeenschap Accent
aan het Geuzenplein te Vlaardingen-West.
De voorzitter vertelt dat de commissie
druk doende is om een zo aangenaam mogelijk programma samen te stellen. Er zal o.a. een
dia/beamer project zijn over de veranderingen in de afgelopen 40 jaar in Vlaardingen.
De overige activiteiten en uitnodiging voor
die dag zullen bij het decembernummer van
Tijd-Schrift toegevoegd worden.

Rondvraag
De heer C. de Willigen vraagt of het bestuur
nog ingaat op de monumentennota van de gemeente Vlaardingen. De voorzitter zegt dat
dit niet de bedoeling is, in het Tijdschrift is
hier al uitgebreid op ingegaan. We zullen het
wel kritisch blijven volgen.
De heer C.W. Verhulst vraagt of er weer
eens een nieuwe index kan verschijnen over
de publicaties in het Jaarboek en Tijd-Schrift.
Deze is onlangs verschenen.
De heer J. Anderson meldt dat de naam
van het ‘Sluishuis’ eigenlijk ‘Schuilhoek’ is en
dat we moeten oppassen als vereniging geen
verkeerde naamgevingen te hanteren.
Sluiting
Na een onderbreking van de vergadering door
het afgaan van het brandalarm sluit de voorzitter de 39e Algemene Ledenvergadering.

De HVV heeft ook uw
contributie nodig!
Betaal alstublieft
vóór 1 mei.
Dank u!

Het totaal aantal leden bedroeg per 31 december 2006: 1379. In de loop van het jaar
2006 meldden zich 37 nieuwe leden aan.
Terwijl per 1 januari 2007 23 leden hun lidmaatschap opzegden. Aan het begin van dit
nieuwe jaar telde de HVV aldus 1356 leden.

D

e Algemene Ledenvergadering werd
gehouden op 28 maart 2006 in het
Wijkcentrum Holy.
Het verslag van deze bijeenkomst vindt u op
de pagina’s 9 en 10.
Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering van 2006 de volgende samenstelling:
De heer W.C. den Breems voorzitter
De heer A.W.J. Andriessen penningmeester
De heer J. van Elk
ledenactiviteiten
/ Jaarboek
De heer E.A. Lohmann
Mevr. A. Maat-Grijsen
De heer A. Ouwendijk
ledenactiviteiten
De heer E. van Rongen
ledenadministratie / Tijd-Schrift
Notuliste van het bestuur is mevr. T. van der
Hoek
Na het vertrek van de heer C.J. Hart is de
functie van secretaris nog niet ingevuld. Het
contactadres van de vereniging is ondergebracht bij de voorzitter. Hij verzorgt met name
de correspondentie met het gemeentebestuur
aangaande ontwikkelingen in de stad.
Het bestuur kwam in het jaar 2006 vijfmaal bijeen. De jubileumcommissie vergaderde viermaal.
Het fenomeen e-mail is volledig ingeburgerd bij het bestuur. Veel bestuurscorrespondentie wordt op deze wijze verzonden. Naast
het gemak ervan wordt zo ook op de portokosten bespaard, en is de onderlinge communicatie zeer versneld.
Tot onze grote verrassing werd de HVV op

1 maart 2006 de ‘D66 participatieprijs 2006’
toegekend. Een mooie waardering voor het
verrichtte werk waar we bijzonder blij mee
zijn.
Bestuursactiviteiten
In het jaar 2006 presenteerde de Historische
Vereniging Vlaardingen zich op verschillende
manifestaties: de Nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Vlaardingen, de Lentemarkt, het
Loggerfestival, de Boekenmarkt, 40-jarig bestaan van Vaartland en op Open Monumentendag. Ook was er een afvaardiging aanwezig bij de uitreiking van de Geuzenpenning en
de uitreiking van het jaarboek Netwerk van
de Vrienden van het Visserijmuseum, wier
ledenvergadering ook werd bijgewoond. Ook
een bijeenkomst over de voortgang van het
Rivierzoneproject mocht zich in onze belangstelling verheugen. Diversen openingshandelingen en boekuitreikingen in het Vlaardings-/Visserijmuseum en het streekmuseum
Jan Anderson werden bijgewoond. Voor de
cursus ‘Ken uw Stad’ werd door voorzitter en
penningmeester een inleiding verzorgd. Voor
het kwartaalblad ‘Watermerk’ van Waterweg
Wonen verzorgde de voorzitter viermaal een
artikel over oud Vlaardingen.
Eind 2006 startte de voorzitter namens
de HVV een fotorubriek in Groot Vlaardingen. Veel leuke reacties uit de Vlaardingse gemeenschap komen hierop binnen.
Tijdens Open Monumentendag was het middelpunt de openstelling van het Landgoed
Hoogstad en de ‘Moermanwoning’. Gezien
het grote aantal reacties van de bezoekers om
het landgoed en de plattelandspraktijk van
dokter Moerman in stand te houden, werd
de werkgroep ‘Behoud Landgoed Hoogstad’
opgericht. HVV-voorzitter Wout den Breems
heeft namens het bestuur zitting genomen in
deze werkgroep, evenals bestuurslid Arie Ouwendijk namens de Vlaardingse organisatie
van de Open Monumentendag.

11

12

Stadsontwikkelingen
In overleg met en ondersteund door onze
Commissie Stad & Monument heeft de voorzitter met regelmaat contacten onderhouden
met het gemeentebestuur. Vele brieven zijn
uitgegaan aangaande: bouwplannen Parkweg
2, Oude en Nieuwe Thuis, Ouderen verzorgings- appartementen in het voormalig Van
Abshovenpand aan de Oosthavenkade, de
Watertoren, de Brandweerkazerne, voormalige LTS aan de Deltaweg, ontwikkelingen
Buizengat en pakhuis Baauw aan de Havenstraat. Ook voor verbouwingsplannen aan gemeentelijke monumenten is om opheldering
gevraagd.
Verheugend was de uitnodiging van wethouder Hans Versluijs om kennis te maken
met de vereniging en met de commissie Stad
& Monument, en bij te praten over stadsontwikkelingen. Op 18 september vond deze bijeenkomst plaats. Positief in dit gesprek was
dat de wethouder mogelijkheden zag in het
behoud van het pakhuis van Baauw, de Watertoren, de Brandweerkazerne en het Oude
en Nieuwe Thuis aan de Oosthavenkade.
Voor de Lagere Technische School aan de
Deltaweg zag hij geen mogelijkheden voor
behoud. Ondanks de erkenning van de historische waarde van het gebouw stijgen de economische belangen voor de ontwikkeling van
het gebied uit boven het behoud ervan.
De HVV heeft diverse landelijke instanties gevraagd een pleidooi te houden voor het
behoud van de LTS. Na het officiële besluit tot
sloop is in december bij het gemeentebestuur
bezwaar aangetekend en tevens de minister
van VROM via de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
verzocht het gebouw in aanmerking te laten
komen voor de status van Rijksmonument.
Historische Publicaties
Wij kunnen ons verheugen in uitstekende redacties van Tijd-Schrift en Jaarboek. Met veel
enthousiasme hebben zij zich bovenmatig in-

gespannen om mooie publicaties het licht te
doen zien.
Het themanummer van Tijd-Schrift over
het Rijnmondkoor gaf zeer veel informatie
over het 100-jarig bestaan van het koor. Het
daaropvolgende Tijd-Schrift was een bijzondere uitgave: het 100ste nummer met een
artikel over een 100-jarige Vlaardingse, mevrouw C.M. van den Berg-Akkerman, bekend
als kinderboekenschrijfster. Speciaal hiervoor
verscheen Tijd-Schrift voor het eerst in kleur.
De nrs 101 en 102 mochten er ook zeker zijn.
Bram Keizerwaard schreef voor dit laatste
nummer een bijzonder artikel over oud-burgemeester J. Heusdens.
In november verscheen de 30ste uitgave
van het Historisch Jaarboek Vlaardingen.
Wederom een fraai boekwerk waar weer veel
aandacht aan is besteed. Het eerste exemplaar
werd op 12 november uitgereikt aan burgemeester T.P.J. Bruinsma. De auteurs H.J. Luth
en H.C. Verloop schreven een boeiend artikel
over voormalig gemeentearchivaris M.C. Sigal jr. Mw. I. van der Vlis belichtte op heldere
wijze Armoede en Armenzorg in de vissersgemeente Vlaardingen.
Zoals gebruikelijk bevat het jaarboek de
Kronieken. De Kroniek van 1955 werd samengesteld door mevrouw J.K. Bot. Mevrouw
M. van Papenveld schreef de Kroniek van
2005. Verder bevat de uitgave jaarverslagen
van de Archeologische Werkgroep Helinium,
de Gemeentelijke Archeoloog, de Historische
Vereniging Vlaardingen, het streekmuseum
Jan Anderson en het Vlaardings-/Visserijmuseum.
Lezingen en excursies
Ook de Commissie Ledenactiviteiten heeft in
2006 veel werk verzet om voor belangstellenden een mooi lezingenseizoen te verzorgen.
De eerste lezing van 2006, op dinsdag 24
januari in de grote zaal van de Marnixflat,
werd verzorgd door Jan Anderson. Hij nam
de aanwezigen aan de hand van een fotoserie

van Arie Ouwendijk mee langs het Vlaardings
straatbeeld. ‘De geschiedenis ligt op straat’
met veel bijzonderheden waar gewoonlijk het
oog niet opvalt, schotelde hij de circa 85 aanwezigen voor.
Stadsarcheoloog Tim de Ridder vertelde
op dinsdag 28 februari over de resultaten van
de opgravingen op het terrein De Vergulde
Hand. Zo’n 75 geïnteresseerden waren zeer
benieuwd en verbaasd over wat er al zo tijdens
de opgravingen te voorschijn komt.
De Algemene Ledenvergadering vond
plaats op dinsdag 28 maart. Na afloop ervan
liet Jeroen ter Brugge, directeur van het Visserijmuseum/Vlaardings museum, ons een
kijkje nemen in de wereld van de Vlaardingse
fotografen tot 1940. In het kunnen herleiden
en dateren van oude prentjes waren de circa
65 aanwezigen zeer geïnteresseerd.
Op dinsdag 25 april was het een avond
voor de zeebonken. Na een korte inleiding
over de geschiedenis van het hotel, door directeur Floris Jan Zwaag, kwamen in het Delta Hotel Piet de Nijs en Maarten van Bezuijen
aan de ongeveer 50 aanwezige geïnteresseerden vertellen hoe de zeesleper ‘De Hudson’
van de sloop is gered door veel zelfwerkzaamheid van liefhebbers van de sleepvaart. Met
schuimend Maaswater stromend achter de
aanwezigen werd nog een boeiende film vertoond over een reis van ‘De Hudson’.
De Voorjaarsexcursie naar Alkmaar
mocht er ook weer zijn! Een fraaie stad met
veel historische gebouwen, en een speciale
onthaal op het oude fraai gerestaureerde stadhuis. De bijna 50 reizigers konden terugzien
op een bijzonder mooie dag.
Wegens onvoldoende belangstelling werd
de Najaarsexcursie naar Naaldwijk en het
Westlands Museum afgelast.
Op 24 oktober brak in de zaal van ‘De Bolder’ het winterseizoen weer aan. Dick Borst
liet het verenigingsleven van 1900 tot 1950
weer tot leven komen. Doorspekt met veel
humor vermaakte hij de aanwezigen op een

kostelijke wijze. De circa 85 belangstellenden
hadden er geen bezwaar tegen nog eens een
dergelijke verenigingsavond bij te wonen.
Het jaar 2006 werd afgesloten op 21 november met een lezing door Peter Zuydgeest:
een visserijkenner van jewelste. Peter is rap
van tong en hij weet de mensen aan zijn lippen te binden – dat bleek vooral deze avond
toen kort na aanvang onze beamer het begaf
en er geen plaatjes meer bij zijn verhaal getoond konden worden. Voor Peter was het
geen probleem: op boeiende wijze deed hij
voor de ongeveer 50 geïnteresseerden zijn verhaal, terwijl commissieleden intussen koortsachtig probeerden om de techniek weer in
orde te krijgen (hetgeen helaas niet lukte..).
De Commissie Industrieel Erfgoed en Commissie Vissersmonument zijn commissies in
ruste. Waar nodig werkt Industrieel Erfgoed
samen met de commissie Stad & Monument.
De Commissie Vissersmonument ziet toe
op het onderhoud van het monument en blijft
zich inspannen voor een waardigere plek voor
het monument.
Woord van dank
De commissies drágen de activiteiten van
de vereniging en zijn in hoge mate bepalend
voor het gezicht en de verdere uitbouw van de
HVV.
Veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers,
die hun werk doen in de commissies. Eveneens is er veel waardering voor de bezorgers
van het Jaarboek en Tijd-Schrift.
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‘Wat je sloopt is voorgoed
verdwenen’
Toespraak van de voorzitter van de HVV bij
het 40-jarig jubileum op 20 januari 2007.

D

ames en heren leden van de Historische Vereniging Vlaardingen, Burgemeester Bruinsma, leden van het
college en gemeenteraad, gasten en overige
belangstellenden.
Namens het bestuur van de Historische
Vereniging Vlaardingen heet ik u hartelijk
welkom op deze Historische Open Vlaardingendag ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van onze vereniging.
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40 jaar Historische Vereniging Vlaardingen;
het was een boeiende tijd en er is veel in het
Vlaardingse gebeurd. Het visserijbedrijf heeft
plaats gemaakt voor grote industriële ontwikkelingen in Vlaardingen en omgeving en
daarmee kreeg de werkgelegenheid in Vlaardingen een forse impuls. Nieuwe woonwijken
en maatschappelijke voorzieningen maakten
Drie oud-voorzitters op
een rij. Van links naar
rechts:Paul Westerdijk,
Mari den Draak en Jan
Anderson. Zij worden
tijdens de jubileumbijeenkomst op 20
januari geïnterviewd
door Pieter Kornelis
van Ebscheuten. (Foto:
HVV / Klaas Burger)

van Vlaardingen een bruisende stad. Een stad
waarin het goed toeven was en is, maar we betaalden daarvoor wel een flinke tol. Veel historische bebouwing werd gesloopt; de Westhavenkade en Hoogstraat werden doorboord.
Het heel bijzondere Van Leydenshofje werd
met de grond gelijk gemaakt en nog veel meer
wat behoudenswaardig was moest het veld
ruimen. Er bleef zo nog maar weinig van het
echt oude Vlaardingen over.
Laten we eerlijk zijn, je alleen maar vast
klampen aan het verleden is niet altijd goed.
We hadden toch ook niet gewild dat Vlaardingen bekend gestaan zou hebben als “dat
dorpje even voorbij Rotterdam”. Vlaardingen
was door de eeuwen heen een stad met handelsgeest, en dat moest zo blijven. Mee in de
vaart der volkeren, dat was het credo. Dat is
natuurlijk prima, maar het is vanuit historisch perspectief gezien toch wel jammer dat
gemeentebesturen toen en nu vinden dat dat

kennelijk niet kan zonder ingrijpende stedelijke maatregelen te nemen.
Veertig jaar geleden was voor een grote groep
Vlaardingers de maat vol. Zij hebben toen
een Historische Vereniging opgericht om het
hoofd trachten te bieden aan alle sloopactiviteiten die plaatsvonden. Natuurlijk was een
ander doel ook om de plaatselijke historie levend te houden door middel van publicaties
en lezingen.
Op 20 januari 1967 werd de HVV opgericht.
Al in 1964 trok Jan Anderson daarvoor aan
de bel bij het gemeentebestuur. Later spanden
ook Krijn Bouwman en Alewijn Verboon zich
ervoor in, maar uiteindelijk waren het Jan
Anderson, Arie Bijl en Hendrik van Minnen

als je je er voor open stelt, de sfeer van die vernieuwingen uit de jaren ‘50 en ‘60 nog duidelijk voelt. En dan kom je tot het besef dat ook
dit nu allemaal bij Vlaardingen hoort. Dan zie
je dat die wederopbouwmonumenten niet zomaar wat zijn. Het zijn (maar helaas ook waren) ontwerpen van landelijk gerenommeerde
architecten. Ze sieren (en sierden...) onze stad,
we stonden op de kaart, ja zelfs op de internationale kaart. Wat waren we trots op Vlaardingen! Dat hadden we toch maar even met
z’n allen geklaard.
Maar ook hier geldt: het kan verkeren. Tijden
veranderen, en zo ook de maatschappij. Belangrijke wederopbouwmonumenten verliezen hun functie, omdat er geen behoefte meer
aan is. De ontkerkelijking, veranderingen in
het onderwijs, teloorgang van bedrijven: jammer, maar niet tegen te
houden. Maar moeten al
die waardevolle gebouwen dan ook maar verdwijnen? Moet er weer
een deel van de geschiedenis uit het hart van de
stad gesneden worden?
Zullen onze kleinkinderen en achterkleinkinderen die geschiedenis
niet meer aan de stad kunnen aflezen? Nee
toch! De geschiedenis van Vlaardingen moet
van het begin tot het heden in de stad te zien
zijn. Van die geschiedenis moeten we leren en
mogen we genieten. Smaken verschillen en
veranderen. Wat sommigen nu lelijk vinden
wordt over vijftig jaar door anderen weer als
zeer waardevol ervaren. Zo gaat dat nu, zo
ging dat toen. Maar wat je sloopt is voorgoed
verdwenen, dat kan niet meer lelijk of mooi
gevonden worden. Slopen moet daarom als
een alleruiterst middel gezien worden, als er
echt helemaal geen andere bestemming of oplossing voor een historisch waardevol gebouw
gevonden kan worden.

“De geschiedenis van
Vlaardingen moet van het
begin tot het heden in de stad
te zien zijn.”
die de vereniging oprichtten. Op die eerste
vergadering op 20 januari 1967 in de burgerzaal van het gemeentehuis werden direct al 90
leden ingeschreven. In de loop van het jaar
groeide dat aantal snel naar ruim 200. Bijzonder te vermelden is, dat van de leden van
het eerste uur er 27 nog steeds lid zijn van de
HVV.
Er verdween dus veel uit het oude stadsbeeld,
maar anderzijds kregen we er wel veel voor
terug en kwam er ook veel bij. Goede, ruim
opgezette woonwijken, woonwijken die ook
nu, zij het soms na een update, nog prima zijn
om in te wonen. Woonwijken met gebouwen,
zoals kerken, scholen en bedrijven, waar je,

15

Ook het Stadsarchief
gaf op de jubileumbijeenkomst acte de
présence. Archivaris
Harm-Jan Luth staat
achter de tafel waarop
ook een deel van een
uit vikingscheepshout
gemaakte grafkist te
zien is. (Foto: HVV /
Eric van Rongen)

De HVV is veertig jaar geleden opgericht als
reactie op een toenmalige sloopwoede. Na 40
jaar blijkt die noodzaak voor het bestaan van
een historische vereniging nog steeds actueel
– helaas! Waakzaamheid blijft dus geboden,
en daar zal de HVV zich de komende 10?
40? 100? jaar voor blijven inzetten. Want het
is kennelijk een lastige opgave voor vele bestuurders om zich open te stellen voor de geschiedenis en identiteit van de stad.
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Net als op de vorige jubileumbijeenkomst was
op 20 januari de heer
Zwanenburg aanwezig
met zijn fraaie, soms
bewegende, modellen.
(Foto: HVV / Klaas
Burger)

Maar ik wil dit welkomstwoord niet negatief eindigen. Gelukkig zijn er ook positieve
resultaten geboekt en gelukkig groeit ook bij
onze bestuurders besef voor het behoud van
historisch erfgoed. U leest erover in ons TijdSchrift en in de plaatselijke pers.
De HVV zal alert moeten blijven, want veranderingen kunnen snel gaan. En natuurlijk
doen we dat ook, met u als enthousiaste le-

Het Stadsarchief had
ook een fraaie tentoonstelling verzorgd met
“toen en nu” foto’s.
(Foto: HVV / Han van
Elk)

den en met hopelijk nog vele nieuwe leden,
want die hebben we daarbij hard nodig. Hoe
meer leden, des te krachtiger het geluid van
de HVV!
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lezingen en publicaties, én door dagen zoals
deze. Ik wens u veel betrokkenheid bij onze
vereniging en natuurlijk veel plezier op deze
dag.

Ook zullen we ons blijven inspannen om herinneringen levend te houden door middel van
Net als de overige
standhouders op de jubileumbijeenkomst had
Jan Anderson niet te
klagen over gebrek aan
belangstelling. (Foto:
HVV / Klaas Burger)

Medailles en foto’s
Jan van Hees
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In Vlaardingen waren aan het begin van
de vorige eeuw verschillende wielerclubs.
‘Voorwaarts’(1899), ‘De Maas’ (1900), ‘Togido’ (1905) en ‘De Sport’ (1909) waren de
namen van de toerclubs die korte of langere
tijd bestonden. Op 11 augustus 1912 werd
de vijfde wielervereniging ‘Door wielrijden
vereenigd’ opgericht.
In december 2002 kreeg ik van de oudpenningmeesteres van RCMD ‘De Coureur’,
Thea den Draak-Pols, een medaille. Op die
medaille stond “Afstandsrit 85 km 20-101912 Vlaardingsche Wieler Club”.
Wat was dat voor een rit en wie deden er
mee? Tijd dus voor speurwerk.

I

n Vlaardingen en omgeving bestonden
in het begin van de twintigste eeuw nog
geen rennersclubs, maar wel verzamelden
zich liefhebbers van de fiets in toeristenclubs.
Vijfentwintig fietsers waren lid van ‘Door
wielrijden verenigd’ met als bestuursleden P.
Voorburg, F. van der Knaap, L. van Oeveren,
A.Vethaak en L.J.C. Koenen. De laatste was
penningmeester van de club en caféhouder
van ‘De Grot’, een café aan de Kuiperstraat,
waar nu C&A is. In het café waren een fietspomp en een hometrainer aanwezig, het
etablissement zal dus ook wel het clublokaal
geweest zijn. Het bestuur ging voortvarend
van start en organiseerde in oktober 1912 een
afstandsrit. Het fietsseizoen was eigenlijk al
afgelopen, maar de clubleden wilden kennelijk toch nog in het oprichtingsjaar van zich
laten spreken.
Aan de vooravond van de wedstrijd was
in de NVC te lezen: “De wielerafstandsrit van
hier over Schiedam, Overschie, Hoornbrug,
Delft, Voorschoten, Den Deyl, Haagsche
Schouw, Leiden, Den Haag, Delft, Schipluiden, Maassluis naar Vlaardingen zal morgenochtend om 8 uur plaatshebben”. Daar hadden we dus de 85 km van de medaille. In de

Schiedamsche Courant van 21 oktober 1912
stond het bericht dat de rit binnen acht uur
moest worden afgelegd, de deelnemers mochten het dus rustig aan doen.
De start was op de Westhavenplaats voor
café ‘De Gouden Leeuw’. Er bleken 103 mensen zich te hebben aangemeld!
Hoewel het geen snelheidswedstrijd was,
waren er wel deelnemers die de eerst aankomende probeerden te zijn. Dat was bij de heren Arie Vethaak, bestuurslid van de club, en
bij de dames mej. Verweij uit Den Haag (één
van de drie deelnemende dames). In de NVC
van 23 oktober 1912 stond dat iedereen een
herinneringsmedaille kreeg en mej. Verweij
ging ook nog met een bloemstuk naar huis.
Omdat er op de dag van de rit maar 95 deelnemers opkwamen, zijn er dus nog 94 medailles bij andere mensen terecht gekomen. Heeft
iemand er nog één?
Het intrigerende van dat krantenbericht
was dat er vermeld werd dat Arie Vethaak
binnen vier uur terug was, maar ook dat “in
een der sportbladen een foto voorkomt op het
moment dat de renners de Havenbrug overgingen”. Welk sportblad was dat en is dat bewaard gebleven?
Om het antwoord te vinden was de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag de aangewezen plaats om te zoeken naar een foto van
de Havenbrug van Vlaardingen in 1912.
Het Algemeen Nederlands Sportblad dat
ik in de catalogus vond, eerste jaargang 1912,
werd in Rotterdam uitgegeven, dus mogelijk,
vanwege het regionale karakter, was daarin de
foto te vinden. Inderdaad vond ik de foto en
zag ik de wielrijders over de brug fietsen! Het
was wel zondagochtend acht uur en druilerig
weer, maar dat knapte goed op volgens het
blad.
In een ander sportblad dat in 1912 bestond, ‘De Revue der Sporten’, bladerde ik nog
even om te kijken of daar nog iets stond over
deze tocht. Tot mijn verrassing vond ik nog
een prachtige foto van de Westhavenplaats ter
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hoogte van de Blokmakerssteeg met een aantal deelnemers en mogelijk in het midden mej.
Verweij.
De zoektocht eindigde dus met het vinden
van twee nog onbekende foto’s van Vlaardingen en die geven een beeld van een sportieve
gebeurtenis, die niet vaak georganiseerd werd
en zeker niet vaak gefotografeerd werd.
Arie Vethaak was timmerman, maar zou caféhouder worden aan de Afrol en de Westhavenplaats. Twee jaar later werd zijn zoon Flip
Vethaak geboren, die in de jaren voor en na
de Tweede Wereldoorlog aansprekende resultaten op de racefiets zou laten zien en zelfs
mee zou doen aan de Olympische Spelen in
Berlijn 1936.
‘Door Wielrijden Vereenigd’ organiseerde in april 1913 nog onderlinge wedstrijden,
maar daarna moet de vereniging opgehouden
hebben te bestaan. In 1915 zou café ‘De Gouden Leeuw’ geveild worden en onderkomen

van het ‘Nieuwe Christelijke Zeemanshuis
en Volkskoffiehuis’ worden. In 1953 werd het
Koffiehuis jeugdclubhuis ‘De Haven’ en uiteindelijk in 1965 voor de stadsvernieuwing
gesloopt.

Wielrenners op de
Westhavenkade, 20 oktober 1912. De foto uit
de Revue der Sporten,
6e jaargang, nr 24, blz.
372 (Foto: Koninklijke
Bibliotheek, Den Haag)

Foto pagina 30:
De wielrenners op de
Oude Havenbrug op 20
oktober 1912. Foto uit
het Algemeen Nederlands Sportblad. (Foto:
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)

Oproep
De heer Oversluizen uit Zoeterwoude
schreef ons:

O

nlangs kreeg ik van mijn neef de bijgaande foto toegestuurd, waarvan wij
graag zouden weten wie erop is afgebeeld. Wij vermoeden, dat het een familielid
van ons is, maar we weten dat niet zeker.
Wij zouden het zeer op prijs stellen, als de foto
in Tijd-Schrift geplaatst zou kunnen worden
met de vraag aan de lezers of iemand weet wie
dit is.
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De foto is afkomstig van zijn vader (mijn oom
dus). Volgens ons is het niet onze gezamenlijke opa (Maarten Oversluizen geb. 17 april
1870; beroep zeeman; overleden vermoedelijk
17 sept. 1916), zoon van Gerrit Oversluizen en
Maria Helena van Dorp).
Mogelijk is het een van
onze overgrootvaders:
Gerrit Oversluizen, geb.
19 aug. 1848; overleden
30 april 1891 te Vlaardingen, beroep pakhuisbaas.

of
Johannes Neelemaat, geb. 4 sept. 1844; overleden 11 maart 1918 te Vlaardingen, beroep
schipper (zeevaart), later kraanmeester, havenmeester.
Ik heb zelf al een zoektocht gedaan in de
portrettenverzameling van het Stadsarchief,
maar dat heeft geen aanknopingspunten opgeleverd.
Reacties graag naar:
M. Oversluizen
Zonnegaarde 51
2381 LJ Zoeterwoude.
Tel.: 071 - 5802296
E-mail: m.oversluizen@hetnet.nl
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Weet u het nog?
Wout den Breems
Het was kennelijk een lastige opgave om
de bemanning van de VL 112 op deze foto
te achterhalen. Gemeld werd dat de laatste
jaren Arie Bot schipper was en veelal met
een IJmuidense bemanning voer. Dat zal de
reden zijn dat de meeste namen niet bekend
zijn.

V

an de heer Frans Paalvast (100 jaar
oud!) kwam een reactie dat de middelste persoon de stoker Izaak Paalvast was. Rechts van hem met bril: Frans
Paalvast zelf.
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Een andere reactie kwam van de heer E.
de Vreugd uit Ede. Vele malen is hij met de
Bets en Gerda mee geweest als prenter. Al in
1953 toen hij 7 jaar oud was ging hij voor de
eerste maal mee. Hij wist wat meer namen
te noemen: Bovenste rij vanaf links nr. 2: de
kok, Leen (de Zoete?); 3: Dirk van Leeuwen;
4: Klaas Plokker, overleden in 1966; 5: Piet de
Vreugd, vader E. de Vreugd; 10: Dirk van der
Plas.

geweest, tot 1961 in de vaart. In 1962 kwam
er een nieuwe trawler VL 112 in de vaart die
eveneens de naam ‘Bets en Gerda’ kreeg, genoemd naar twee dochters van J. Kornaat.

Velen weten vast nog wel dat de ‘Timmerwinkel’, zoals die werd genoemd, van Van Zanten
aan de Waalstraat was gevestigd. Het bedrijf
werd opgericht in 1871. Niet lang daarna werd
deze prachtige foto van de baas en zijn personeel gemaakt.
Reacties op de foto naar: info@hvv-vlaardingen.nl of W.C. den Breems, Arnold Hoogvlietstraat 69 3134 CB Vlaardingen.

Wat aanvullende informatie: de VL. 112 werd
in 1939 door de rederij Kornaat aangekocht.
Het schip bleef, na in de oorlogsjaren door
de Duitse bezetter in beslag genomen te zijn
23

Boekbesprekingen
Op 30 januari j.l. werden op één dag in het
Vlaardings-/Visserijmuseum twee bijzondere tentoonstellingen geopend met een
daarbij behorend boekwerkje. Het museum
timmert flink aan de kade, mag in deze zeker gezegd worden.

D

‘

24

aar gaat ’ie!’ is een prachtig ingerichte tentoonstelling over de scheepsbouw in Vlaardingen van 1552 tot
2004. De bezoeker van de tentoonstelling
behoeft geenszins een binding te hebben met
dit prachtig vak om bij het zien van alle attributen en fraaie foto’s van de Vlaardingse
‘scheepstimmerwerven’, ja zelfs bij een prachtige uitgevoerde maquette van scheepswerf
De Jong aan de Havenstraat, de herinneringen te laten klinken.
Gelijktijdig is een uitstekend verzorgd
boekwerkje verschenen: ‘Daar gaat ’ie!
Groei en neergang van de Vlaardingse
scheepsbouw, 1552-2004.’ Conservator
van het museum Alex Poldervaart beschrijft deze 450-jarige Vlaardingse
geschiedenis op boeiende, beknopte
en daardoor begrijpelijke wijze. Voor
de echte scheepsbouw-liefhebbers een
leuk werkje met technische wetenswaardigheden. En voor wie het nog
niet wist: Nicolaas Verboon had van
1921 tot 1924 een scheepswerf aan de
Vlaardingse Vaart met achttien man
personeel. En zo zijn er meer bijzonderheden
te lezen in dit boekje. De goed uitgezochte foto’s maken het geheel compleet.
De tentoonstelling is het bezoeken, en het
boekje, dat geheel past in de sfeer van het museum, is het aanschaffen meer dan waard.
‘Daar gaat ’ie! Groei en neergang van de
Vlaardingse scheepsbouw, 1552-2004’ door
drs A.A. Poldervaart. Uitgave: Vlaardings-/
Visserijmuseum, verkrijgbaar bij het museum
en de Vlaardingse boekhandels voor € 5,50.
De tentoonstelling is te bezoeken tot 12 augustus 2007.

‘Zien, Denken, Doen. De transformatie van de
Hoogstraat’. Van 2003 tot en met 2005 vond
in Vlaardingen het kunstproject ‘De HoogstraatMaker’ plaats. Een aantal kunstenaars
kreeg van de Gemeente Vlaardingen de opdracht om de Hoogstraat, als ‘cultuurhistorische ruggengraat’ van de stad, weer nieuw leven in te blazen. Een ieder had wel zijn of haar
gedachten over het project en vroeg zich af
wat het allemaal wel moest gaan worden. De
HoogstraatMakers lieten zich niet uit het veld
slaan en met de uitvoering van ‘Mijn straat in
de Hoogstraat’ is het uiteindelijke resultaat
dat de Hoogstraat er met dit project zeker op
vooruit is gegaan. De aan dit project gewijde
tentoonstelling is eigentijds en grafisch goed
opgezet en de moeite waard te gaan bekijken.
Naast een beschrijving van het project
schrijven Tim de Ridder en Jeroen ter Brugge beiden in de bij de tentoonstelling behorende catalogus een leerzaam artikel over
respectievelijk ‘De
Archeologische en
historische wortels
van de Hoogstraat’
en ‘Ontwikkeling,
vorm en functie
van de Hoogstraat’.
Aardig in het verhaal van Tim is dat,
getuige verbrande
huisraadresten, in
de tweede helft van
de veertiende eeuw
op de hoek van de
Peperstraat en de Hoogstraat brand is geweest! Ook bleek daar al rond 700 bewoning
te zijn geweest. Jeroen blijft dichter bij huis en
vertelt over de doorbraken van de Hoogstraat
in verband met stadssanering, maar ook over
de straat als de woon- en winkelstraat van
Vlaardingen vòòr de bouw van het winkelcentrum Liesveld. Twee boeiende verhalen in
een boekje, dat bij iedere Vlaardingen geïnteresseerde in de boekenkast moet staan.

Catalogus/boek bij de tentoonstelling ‘Zien,
Denken, Doen. De transformatie van de
Hoogstraat’ Tekst: Esther Dibben, Tim de
Ridder, Jeroen ter Brugge. Uitgave: Vlaardings-/Visserijmuseum, verkrijgbaar bij het
museum en de Vlaardingse boekhandels voor
€ 5.50. De tentoonstelling is te bezoeken tot 8
juli 2007.
(Wout den Breems)
‘De Hoogstraat. Van ’t Oft naar ’t Oofd, deel 4’.
Een tweede publicatie die onlangs is verschenen te gelegenheid
van de afronding
van het HoogstraatMakerproject is het
vierde deel in de serie ‘van ’t Oft naar
’t Oofd’ die uitgegeven wordt door
het Streekmuseum
Jan Anderson. Het
boekje wandelt in
kort bestek door de
geschiedenis van de
straat en loopt vervolgens langs de belangrijkste panden, waarbij een aantal karakteristieke personen bedrijven worden belicht.
Het verhaal is een beetje rommelig, maar is
rijk van illustraties voorzien en omdat een
aantal daarvan niet eerder is gepubliceerd
maakt met name dat het boekje interessant
voor de rechtgeaarde Vlaardingen-liefhebber.
Natuurlijk mag sowieso in diens boekenkast
geen enkel deel van deze reeks ontbreken!
‘De Hoogstraat. Van ’t Oft naar ’t Oofd, deel
4’ door Jan Anderson en Erna Middelkoop.
Verkrijgbaar bij het Streekmuseum Jan Anderson en de Vlaardingse boekhandels voor
€ 2,50.
‘Vlaardingen van boven bekeken, 1923-2002’.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum
van de HVV kreeg de vereniging van het college van B&W een fraaie luchtfoto van het

centrum uit 1967, het jaar dat de HVV werd
opgericht. Een betere illustratie van de reden
van oprichting is nauwelijks te bedenken:
kaalslag domineert in grote delen van het centrum, evenals grote en grootschalige nieuwbouw, zoals die van het Liesveldviaduct en het (inmiddels
voormalige) V&D pand. Een
luchtfoto vanuit precies hetzelfde perspectief, maar dan
een jaar later genomen (het
V&D pand is inmiddels bijna
gereed), siert de omslag van
het tweede boek dat geheel
gewijd is aan luchtfoto’s van Vlaardingen die
door KLM Aerocarto zijn gemaakt. Het eerste boek (‘Oud Vlaardingen vanuit de lucht’),
samengesteld door wijlen Matthijs Struijs en
verschenen in 1996, bevat foto’s die in het bezit zijn van het Stadsarchief Vlaardingen. De
nieuwste uitgave daarentegen bestaat uit tot
nu toe niet eerder gepubliceerde foto’s uit het
archief van KLM Aerocarto. Samensteller Jan
van den Berg heeft vele uren in Lelystad doorgebracht op zoek naar de mooiste opnames
en zijn keuze is zeker prima te noemen. De
bijschriften van Peter Zuydgeest zijn informatief, maar soms een beetje aan de magere
kant. Er is op dit soort foto’s zoveel te zien dat
je over veel dingen gewoon meer wil weten.
Aan de andere kant, over elke foto zouden wel
enkele pagina’s tekst geschreven kunnen worden, en dat zou voor dit boek ook weer niet
passen. Het blijven boeiende beelden, waarop
goed te zien is hoe Vlaardingen met name na
de Tweede Wereldoorlog enorm uitgedijd is
en grote delen van het omliggende polderlandschap heeft opgeslokt. Dit unieke boek is
de aanschaf absoluut waard!
‘Vlaardingen van boven bekeken, 19232002’, samengesteld door Jan van den Berg,
Peter Zuydgeest en Ferry Bierling.
Verkrijgbaar bij de Vlaardingse boekhandels
voor € 15,95.
(Eric van Rongen)
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Ons jubileumjaar is gestart en de eerste –
zeer geslaagde – jubileumactiviteit is alweer
verleden tijd. Inmiddels hebben we ook de
tweede lezingenavond van dit seizoen in de
Marnixflat achter de rug, waarvan we de indruk hebben dat deze door veel leden gemist
is... In het kader van het jubileumjaar zullen
we nog twee activiteiten ter hand nemen: we
gaan een aantal bus-rondritten door oud- en
nieuw Vlaardingen organiseren die vertrekken vanuit de verschillende bejaarden-/seniorenflats, en we gaan op tournee langs diezelfde centra met een avondje ‘Oud-Vlaardingen-in-beeld’, waarmee we ongetwijfeld
vele ouderen een groot plezier gaan doen.
Let op de aankondigingen in de krant, in
de huizen, op (zaterdagmorgen) radio OudVlaardingen of informeer even bij Arie Ouwendijk, telefoon overdag 435 3322.

O

p 10 april is de Algemene Ledenvergadering - de stukken vindt u in dit
Tijd-Schrift. Na de pauze zal Frans
van den Akker een voordracht houden over
geld: niet alleen over de geschiedenis van
de Nederlandse florijnen, maar ook over de
Vlaardingse muntschat, die jaren geleden
werd gevonden op de plek van het vroegere
weeshuis aan de Markt.
De aanvang is 20.00 uur in het Wijkcentrum Holy (achter parkeergarage De Loper),
en parkeren kunt u het beste aan de Robert
Schumannring. De bus stopt vlakbij aan de
Churchillsingel en de tram op de Loper.

De laatste lezing voor dit seizoen is op dinsdag 24 april. We zijn dan te gast in de nieuwe
recreatiezaal van de seniorenflat aan de Blois
van Treslongstraat (vanaf de Marathonweg
de Floris de Vijfdelaan oprijden, eerste straat
rechtsaf, bijna aan het einde staat rechts het
gebouw - iets verder is de sportschool van
Tino Hoogendijk en daar begint ook de Van
der Werffstraat; de dichtstbijzijnde bushalte is
aan de Floris de Vijfdelaan).
Om 20.00 uur begint daar de nieuwste
lezing van Frits van Ooststroom die (zoals
gebruikelijk op twee diaschermen) toont wat
de functie was van de ‘zomerverblijven’ bij de
Delflandse boerderijen. Ook een aantal Vlaardingse wetenswaardigheden komt daarbij zeker aan bod!
We hebben in het vorige Tijd-Schrift het programma voor onze jaarlijkse busexcursie op
zaterdag 30 juni uiteengezet, en inderdaad:
het wordt een erg leuk programma! Allereerst
worden we met koffie opgewacht in Vianen,
waarna we er een leuke rondleiding krijgen,
inclusief een bezoek aan het zeer oude kerkje.
Daarnaast wordt ook de lunch geserveerd en
daarna gaan we met de bus verder naar IJsselstein. Daar wandelen een stukje door
het oude stadje
naar het museum
en vervolgens zullen we IJsselstein
voor een groot deel
vanaf het water bekijken tijdens een
leuke rondvaart.
Ook komen we
langs het standbeeld van Fulco de
Minstreel (uit het bekende boek) en bezoeken
we de restanten van kasteel IJsselstein, waar
ons op gepaste (ouderwetse) wijze “kondt”
wordt gedaan van roerige tijden.
U kunt zich nog steeds opgeven door over-

making van € 37,50 p.p. op giro 750978 t.n.v.
Penningmeester HVV te Vlaardingen. Ook
uw partner mag voor dezelfde prijs mee, maar
niet-leden vragen we voor dit uitje € 5,- extra
over te willen maken. Maakte u al een deel
over, dan nu graag het restant (€ 20). We vertrekken om half negen vanaf De Kulk en vijf
minuten later vanaf het Holy-Ziekenhuis, en
we zijn tegen zes uur weer terug.
De najaarsexcursie is inmiddels geprikt: we
gaan op zaterdag 29 september naar Delfshaven. Nadere informatie volgt in het volgende
Tijd-Schrift.
Tot slot vermelden we ook nog even de data
van de stadswandelingen die o.l.v. gidsen van
het ServiceTeam worden gemaakt vanaf het
Stadhuis op de Markt in Vlaardingen. Voor
€i2,- p.p. (€ 1,50 in Ambacht) kunt u komend
seizoen nader kennismaken met Vlaardingen
op de zondagen 20 mei, 8 juli en 26 augustus
(steeds om 14.00 uur) en op de vrijdagen 22
juni en 28 september (steeds om 19.15 uur).

Aan het eind van de wandeling kan de toren worden beklommen. In Ambacht starten
de wandelingen om half vier bij het Streekmuseum op de zondagmiddagen 3 juni en 2
september. Wandel ook eens een keertje mee
– het is beslist de moeite waard!
En vergeet ook de Bloesemtocht (per fiets)
niet op Tweede Paasdag 9 april (de dag vóór
onze Ledenvergadering!). De start is om 13.00
uur bij het Stadhuis op de Markt, met een
plezierig en fleurig rondje in en rond Vlaardingen. De kosten bedragen slechts € 3,- en
vergeet niet wat oud brood voor de herten onderweg!
Al met al weer een zeer actief voorjaar, en we
hopen u daarbij weer graag te ontmoeten!
Namens de werkgroep Ledenactiviteiten,
Arie Ouwendijk
(010 - 435 3322)
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