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Vlaardingen kent, zoals u weet, een lange historie, en die heeft geresulteerd in veel fraaie 
panden in de Haringstad. En ook in minder fraaie bouwwerken. Maar dat is en blijft 
wel een kwestie van smaak. Het gemeentebestuur twijfelt bijvoorbeeld weer over wat er 

met het secretariegebouw achter het historische Stadhuis moet gebeuren. Gaat het toch, zoals 
het vorige gemeentebestuur had besloten, vervangen worden door een beter in de historische 
omgeving passende nieuwbouw (waar het ook nog aangenamer werken zou zijn voor onze amb-
tenaren vanwege een betere klimaatcontrole), of moet het huidige monstrum maar opgeknapt 
worden? Onze bestuurders laten zich gelukkig steeds meer van hun historisch besef-hebbende 
kant zien, dus het is te hopen dat de oorspronkelijke plannen toch doorgaan. Die lelijke kolos is 
dan wel beeldbepalend, maar hij staat niet op de lijst Beeldbepalende Panden. Daarvoor heeft 
hij geen historische waarde. Heel veel andere panden hebben dat wel, en daarom is het een 
uitstekende zaak dat die lijst Beeldbepalende Panden er nu is. De HVV heeft zich er lange tijd 
voor ingespannen dat deze er zou komen. Het veranderde historische klimaat binnen het stads-
bestuur heeft dat nu eindelijk mogelijk gemaakt. Het wachten is nu nog op het vaststellen van 
het Beschermd Stadsgezicht.
 Een ander probleem van historische aard dat momenteel speelt, is de vraag wat er met het 
Visserij / Vlaardings Museum moet gebeuren. Het is dan wel voor restauratie gesloten, maar 
het heeft intussen wel zijn naam veranderd in Museum Vlaardingen. Het is echter maar de 
vraag of het ooit onder die naam toegankelijk zal zijn. Als de gemeente besluit om de subsidie 
te decimeren is het einde verhaal. Dat mag toch niet gebeuren! Vlaardingen verdient een eigen 
museum - maar dan wel over alle aspecten, dus ook de streekhistorie…. Ik pleit dan ook voor 
het heropenen van het overleg met het Streekmuseum Jan Anderson.
 Goed, dat is er uit. Dan nu Tijd-Schrift. Zoals gebruikelijk: de jaarstukken. Op de Algemene 
Ledenvergadering een belangrijke bestuursverkiezing: de voorzitter, de coördinator Ledenacti-
viteiten en uw eindredacteur komen in aanmerking voor herverkiezing. Wij horen graag of u 
onze werkzaamheden waardeert!
 De bankencrisis van de afgelopen jaren hebben we redelijk zonder grote problemen over-
leefd. Dat was met de grote crisis uit de jaren ’30 van de vorige eeuw wel anders. Toen draaiden 
bezuinigingsmaatregelen van het gemeentebestuur uit op heuse relletjes in de stad. Maarten 
den Admirant schreef daarover een beeldend artikel. Hopelijk leidt het beleid ten aanzien van 
het museum nu niet tot een zodanige onvrede dat de geschiedenis zich herhaalt…

Tot slot: de redactie van Tijd-Schrift moet het sinds 2011 doen zonder de zeer gewaardeerde 
hulp van Bart Ruigrok. Hij heeft zijn functie neer moeten leggen. Wij zijn hem bijzonder dank-
baar voor al zijn bijdragen aan het werk van de redactie, om al onze lezers elk kwartaal weer een 
fraai periodiek te bezorgen. 

Eric van Rongen
Eindredacteur
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Vooruitgang

Vlaardingen moet weer 
een echte historische 

stad worden....
Ansichtkaart van de 

Hoogstraat omstreeks 
1900.

(Collectie HVV).

Een aanwas van 66 leden in 2010 mag in 
een tijd van bezuinigingen toch niet gering 
genoemd worden. Ja, we passeerden in de-
cember zelfs de grens van 1400 leden. Het 
contributiebedrag zo aantrekkelijk moge-
lijk houden werpt mede zijn vruchten af. 
Maar deze flinke aanwas komt natuurlijk 
ook voort uit de stijgende belangstelling en 
betrokkenheid voor de historie van Vlaar-
dingen. Bewoners en oud-bewoners van 
onze stad weten steeds meer  de weg naar de 
HVV te vinden, lezen graag onze publica-
ties, bezoeken onze ledenavonden en nemen 
contact op via onze website. Het bestuur is 
heel blij met deze vooruitgang!

“Kennisoverdracht zal een sleutel-
woord zijn voor de toekomst” 
vertelde ik tijdens de ALV van 

2010. En daar hebben we het afgelopen jaar 
veel tijd in gestoken en dat zal zeker voortge-
zet worden. Ook vanuit de gemeente vinden 
we elkaar steeds meer, wat niet betekent dat 

het altijd gaat zoals wij willen. Stevige discus-
sies vinden er plaats om tot een aanvaardbaar 
besluit te komen.
 Het participeren in werkgroepen als res-
tauratie Hof- en Oranjepark, opknappen van 
het groen begraafplaats Emaus en een nieuwe 
inrichting van de Oude Touwbaan en omge-
ving, heeft tot resultaten geleid. Ook hebben 
we gemeentelijke instanties van veel achter-
grondinformatie voorzien bij het restaureren 
van diverse objecten. Hierover leest u meer in 
het Jaarverslag. 
 Onlangs is de ‘Stichting Stadsherstel 
Vlaardingen’ opgericht, die met financiële on-
dersteuning van het Fonds Schiedam-Vlaar-
dingen e.o. aan de slag gaat om van Vlaardin-
gen weer een echte Historische stad te maken. 
Een uitstekend initiatief! Bijzonder is, dat in 
het stichtingsbestuur een bestuursfunctie 
wordt ingenomen door de HVV.
 Het gaat de goede kant op en hopelijk mag 
dat zo blijven. Toch, gezien de komende enor-
me bezuinigingen, zal waakzaamheid gebo-
den blijven zodat de historische vooruitgang 
die geboekt is er niet onder zal leiden.

Terugkijkend op een goed HVV jaar was dit 
voor uw voorzitter niet gemakkelijk. Enige 
tijd lagen mijn werkzaamheden stil vanwege 
het onverwachte overlijden afgelopen zomer 
van onze zoon Jaco. Een slag in je gezinsleven 
die je niet zo maar te boven bent. De kracht 
die wij krijgen en de vele steunbetuigingen 
die wij van u hebben mogen ontvangen en 
nog steeds krijgen, sterken ons om verder te 
gaan en het werk voor de HVV zo veel mo-
gelijk te kunnen blijven doen. Hartelijk dank 
daarvoor!

De a.s. ledenvergadering staat, zo u kunt le-
zen, gepland op 29 maart a.s. Bij leven en wel-
zijn hoop ik u dan graag te ontmoeten.

Wout den Breems
voorzitter

Het bestuur van de Historische Vereniging 
Vlaardingen nodigt de leden uit tot het bij-
wonen van een Algemene Ledenvergadering, 
die wordt gehouden op dinsdag 29 maart 
2011 in de aula van het Lentiz / Groen van 
Prinstererlyceum, ingang Rotterdamseweg.
De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Agenda

1 Opening door de voorzitter, de heer W.C. 
den Breems.

2 Ingekomen stukken.
3 Mededelingen.
4 Notulen Algemene Ledenvergadering van 

30 maart 2010 (zie de pagina’s 6-8 van dit 
Tijd-Schrift).

5 Jaarverslag 2010 (zie de pagina’s 9-13 van 
dit Tijd-Schrift).

Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering 2011

6 Financieel verslag 2010 en begroting 2011 
(los bijgevoegd).        

7 Verslag kascontrolecommissie en benoe-
ming nieuwe kascontrolecommissie.

8 Bestuursverkiezing.
 Reglementair aftredend zijn de heren W.C. 

den Breems, A. Ouwendijk en E. van Ron-
gen. Allen stellen zich herkiesbaar.

9 Rondvraag.
10 Sluiting, gevolgd door pauze. 

Na de pauze zal de heer Bram Keizerwaard, 
directeur van het Lentiz / Groen van Prinste-
rerlyceum, ons het een en ander vertellen over 
de stadsontwikkelingen in de vijftiger jaren in 
Vlaardingen.

Krotten, maar ook veel 
historie -zoals hier het 
eeuwenoude Van Ley-
denshofje- vielen in de 
vijftiger jaren onder de 
slopershamer.
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)
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Plaats van handeling 
was  (en is weer) ‘het 
Groen’.
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

De 43e Algemene Ledenvergadering werd 
in aanwezigheid van 56 leden gehouden in 
de aula van het Lentiz / Groen van Prinste-
rerlyceum aan de Rotterdamseweg te Vlaar-
dingen.

1     Opening door de voorzitter
De vergadering werd geopend door de voor-
zitter, de heer W.C. den Breems met een har-
telijk welkom.

2010 is ook voor de Historische Vereniging 
Vlaardingen het begin van een nieuw decen-
nium, aldus de voorzitter. Een periode waarin 
we ons zullen blijven profileren en waarin 
we de plannen die de bestuurders van onze 
stad maken, zullen blijven toetsen. Woorden 
van gelijke strekking waren er ook in het jaar 
2000 in het toen vernieuwde Tijd-Schrift nr. 
75. Met enige euforie kwam toen de bebou-
wing van het Buizengat ter sprake, maar we 
moesten wel op onze hoede blijven. Nu, vult 
u zelf maar in wat er in die jaren daarna al-
lemaal zou gaan plaatsvinden. De rel in 2003 
die ontstond bij het afbreken van historische 
woningen aan de Kortedijk ligt nog goed in 
het geheugen. Sloopactiviteiten zijn niet meer 
te tellen.

Er is veel onvrede geweest over het historisch 
beleid in onze stad. De HVV heeft geroepen 
en geroepen dat we zuinig moeten zijn op 
onze stad. De HVV wilde betrokken worden 
bij stadsontwikkelingen en dan liefst voor-
aan in het project in plaats van achteraan in 
de rij. De leden van onze commissie Stad & 
Monument hebben keihard en met grote be-
zieling gewerkt voor het historisch aanzicht 
van Vlaardingen. Niet altijd met bevredigen-
de resultaten, maar het is wel mede een basis 
geweest voor de toekomst en de wijze waar we 
nu als Historische Vereniging staan. 

De kentering in historisch denken en bewust-
zijn, is tot grote vreugde van de HVV, een 

aantal jaren geleden ten goede gekeerd en met 
resultaat. Alleen zo kan Vlaardingen profijt 
hebben van het uitnutten van ons geweldig 
historisch erfgoed. Het overleg met de ge-
meente is nu goed en de HVV wordt gevraagd 
mee te denken en waar nodig in werkgroe-
pen mee te participeren. Vele zaken worden 
besproken. U leest erover in het jaarverslag 
over 2009. En zo staan we nu met een goed ge-
voel aan het begin van een nieuw decennium 
waarin veel gevraagd zal gaan worden van de 
Historische Vereniging. Kennisoverdracht zal 
een sleutelwoord zijn voor de toekomst.

Als u dit leest, zijn als het goed is de gemeen-
teraadsverkiezingen alweer achter de rug. We 
hopen natuurlijk van ganser harte dat het in-
gezette beleid van het College van Burgemees-
ter en Wethouders voortgezet gaat worden en 
dat ook de nieuwe gemeenteraad niets anders 
wil dan een mooie stad met waardevol histo-
risch erfgoed om in te leven. Actieplan Wo-
nen, Rivierzone, het -historisch- groen, om 
een aantal belangrijke zaken te noemen staan 
hoog op de agenda van het college. De HVV 
zal die agenda natuurlijk nauwlettend volgen. 
Het invoeren van het Beschermd Stadsgezicht 
en het opstellen van de lijst Beeldbepalende 
Panden zijn prachtige ontwikkelingen en ge-
ven goede uitzichten voor de toekomst. 

2     Ingekomen stukken
Er zijn meldingen van verhindering ontvan-
gen van de heren E.A. Lohmann, C. de Wil-
ligen, J. van Witzenburg en C. Zevenbergen.

3     Mededelingen
De voorzitter vertelt dat hij nog al eens op-
merkingen krijgt, dat het er op lijkt of de 
HVV “elke steen in de stad” wil behouden. In 
het kort spreekt hij uit hoe dit komt en geeft 
uitleg over de gang van zaken. Als voorbeeld 
neemt hij het bedrijf Norfolk. Dit bedrijf heeft 
een terrein aangekocht voor uitbreiding en 
ruimte voor vrachtwagens; als eigenaar kun-

nen zij een sloopvergunning aanvragen voor 
een gebouw hierop. In dit geval het oude kan-
tinegebouw. De gemeente Vlaardingen is dan 
verplicht dit binnen 14 dagen in de krant te 
vermelden. Deze plannen verneemt de HVV 
dan uit de krant en reageert hierop met uit-
gebreide achtergrondinformatie richting 
gemeente, en soms ook naar de aanvrager, 
over het belang van het gebouw. In de meeste 
gevallen wordt dan na 6 weken een sloopver-
gunning afgegeven. Hiertegen kan dan nog 
bezwaar worden aangetekend, maar zonder 
zwaarwegende argumenten heb je vrijwel 
geen kans sloop tegen te houden.

Verder wordt er nog vermeld dat er bij de 
boekentafel een uitgave van de HVV over 75 
jaar RK WIK te verkrijgen is, geschreven door 
Frans Assenberg. Tevens liggen er folders van 
het boek De geur van veen, geschreven door 
Leo Verhart, dat voor een gereduceerde in-
schrijfprijs kan worden aangeschaft. De pre-
sentatie van het boek zal plaats vinden op 31 
maart.

4     Notulen Algemene Ledenvergadering 
van 31 maart 2009
Notulen (als vermeld in Tijd-Schrift): de heer 
H. van Teijlingen meldt dat zijn naam verkeerd 

gespeld is. Verder zijn er over de notulen geen 
op- of aanmerkingen. De notulen worden ak-
koord bevonden. Secretaris mevrouw G.H.J. 
Maat-Grijsen en notuliste mevrouw M. van 
der Hoek worden bedankt voor het maken 
van het verslag.

5     Jaarverslag
Ook het jaarverslag met het overzicht van de 
activiteiten van het jaar 2009 geeft geen aan-
leiding tot opmerkingen en/of vragen, zodat 
het met dank aan de secretaris ongewijzigd 
wordt vastgesteld.

De heer A. van Wezel merkt op dat hij het 
Tijd-Schrift graag wat verluchtigd wil zien 
met foto’s van oud Vlaardingen.

6     Financieel verslag 2009 en begroting 
2010
Mevrouw M. H. Riool-Maurits vraagt of het 
niet verstandiger is om eerst het verslag van 
de kascontrolecommissie te behandelen, zo-
dat de leden voordat het financieel verslag 
wordt goedgekeurd nog inbreng kunnen heb-
ben. De heer K. Noordijk vraagt hoe het kan 
dat de begroting voor het boek van RK WIK 
lager is dan de kosten. De penningmeester 
antwoordt hierop dat er reeds in 2009 een post 
in de begroting was opgenomen en kan tevens 

Notulen Algemene Ledenvergaderi ng 30 maart 2010
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mededelen dat de verkoop zo goed loopt, dat 
de kosten er al uit zijn. De heer T. Goedknecht 
heeft een vraag betreffende de  twee Postbank 
Girorekeningen: waarom is het bedrag op 
de niet-rentegevende rekening zo hoog? De 
penningmeester kan hier op antwoorden dat 
dit komt omdat de vereniging in januari een 
grote uitgave had betreffende het boek RK 
WIK. Hierna wordt het financieel verslag over 
het jaar 2009 en de begroting voor 2010 met 
woorden van lof aan de penningmeester ak-
koord bevonden. 

7     Verslag Kascontrolecommissie en be-
noeming nieuwe Kascontrolecommissie
De leden van de Kascontrolecommissie, de 
heer F.W. Assenberg en de heer C. Zevenber-
gen, hebben de kas en boekhouding van de 
vereniging over het jaar 2009 gecontroleerd 
en akkoord bevonden.

Het voorstel om de penningmeester en 
daarmee het bestuur te dechargeren voor het 
gevolgde beleid wordt door de vergadering 
overgenomen. Voor de kascontrolecommissie 
treed de heer F.W. Assenberg nu af. De heer 
C. Zevenbergen en de heer H. van Teijlingen 
worden benoemd tot lid van de kascontrole-
commissie, met als plaatsvervangend lid de 
heer M.J. van der Arend. Mevrouw M. H. 
Riool-Maurits vraagt of deze benoemingen 
niet eerst officieel aan de leden gevraagd had-
den moeten worden. De voorzitter antwoordt 
hierop dat in 2009 er van uit de vergadering  
geen protest op de benoeming gekomen is, 
zodat hem dit overbodig leek. De aanwezige 
leden gaan akkoord met de benoemingen.

8     Bestuursverkiezing
De reglementair aftredende bestuursleden, 
mevrouw G.H.J. Maat-Grijsen en de heren 
A.W.J. Andriessen en E.A. Lohmann worden 
door de aanwezige leden met applaus herbe-
noemd.

9     Rondvraag
De heer A. van Wezel heeft een compliment 
voor de foto-etalages en vraagt of de proble-
men voor het bezorgen van Tijd-Schrift en 
Jaarboek zijn opgelost. Ook komt hij met de 
opmerking of er niet erg veel boekjes uitko-
men en we daardoor overvoerd worden. De 
voorzitter kan hier op antwoorden dat er zich 
na de oproep voldoende nieuwe bezorgers 
hebben aangemeld. Ook zijn de wijken herin-
gedeeld. Wat betreffende de boekjes, een ieder 
is vrij om iets te publiceren, als het maar goed 
geschiedt, ook zijn het vaak verschillende on-
derwerpen.

Mevrouw M. H. Riool-Maurits vraagt of 
het niet beter zou zijn om de nieuw verschenen 
boeken alleen te vermelden in Tijd-Schrift, in 
plaats van enkele een boekbespreking te ge-
ven. De heer E. van Rongen (eindredacteur) 
antwoordt dat juist de besprekingen door 
de schrijvers en leden op prijs wordt gesteld; 
eventuele andere uitgaven kunnen wel ver-
meld worden.

De heer K. Verhulst heeft een verzoek aan 
het bestuur, of het niet mogelijk is een nieuwe 
uitgave van de index uit te geven, daar de laat-
ste uit 2004 dateert. De heer E. van Rongen 
deelt mee dat er niet zoveel vraag naar is en 
het veel werk is. Hij zal hier aandacht aan-
schenken en in Tijd-Schrift vermelden wan-
neer de nieuwe index beschikbaar zal zijn. De 
heer A. Stolk vraagt of het dan ook digitaal 
beschikbaar te verkrijgen is. Die mogelijkheid 
zal er zijn.

10    Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aan-
wezigheid en sluit vervolgens de vergadering.

Het totale aantal leden per 1 januari 2010 
bedroeg 1368. In de loop van het jaar 2010 
meldden zich 66 nieuwe leden aan, terwijl 
gedurende het jaar door opzegging en over-
lijden van 58 leden het lidmaatschap werd 
beëindigd. Met ingang van 1 januari 2011 
telde de HVV derhalve 1376 leden.
 

De Algemene Ledenvergadering werd 
gehouden op 30 maart 2010 in de 
aula van het Lentiz / Groen van Prin-

stererlyceum aan de Rotterdamseweg. Het 
verslag van deze bijeenkomst vindt u op de 
pagina’s 6-8 van dit Tijd-Schrift.

Het bestuur kent sinds de Algemene Leden-
vergadering van 2010 de volgende samenstel-
ling:
W.C. (Wout) den Breems, voorzitter 
Mw. G.H.J. (Anneke) Maat-Grijsen, secretaris
A.W.J. (Arnold) Andriessen, penningmeester
J. (Han) van Elk, ledenactiviteiten / Jaarboek
E. A. (Ernst) Lohmann
A. (Arie) Ouwendijk, coördinator ledenacti-
viteiten
E. (Eric) van Rongen, ledenadministratie / 
eindredacteur Tijd-Schrift
Notuliste van het bestuur is mevrouw M. (Ti-
neke) van der Hoek.

Het bestuur kwam in 2010 vier maal in verga-
dering bijeen, daarnaast verliep veel bestuurs-
communicatie via e-mail. Op deze wijze kon 
vaak adequaat op lopende zaken worden ge-
reageerd.
 Mede gezien de vele activiteiten en de for-
se ledengroei kijken we met veel plezier terug 
op het jaar 2010. In december passeerden we 
even de grens van 1400 leden. Een heuglijk 
moment deed zich voor tijdens de jaarlijkse 
Lintjesregen ter gelegenheid van Koningin-
nedag. Onze notuliste Tineke van der Hoek 
kreeg een Koninklijke onderscheiding voor 
haar inspanningen voor de HVV, haar inzet 
voor het Service Team Vlaardingen, voor ker-

kelijk werk, vrijwilligerswerk in het Zonne-
huis en mantelzorger.

Er was ook verdriet te verwerken. Op 12 
augustus ontviel ons op 27-jarige leeftijd Jaco 
den Breems, de zoon van onze voorzitter. Hij 
was geïnteresseerd in de geschiedenis van de 
stad en was daar regelmatig met zijn camera 
te vinden; ook voor onze historische publica-
ties maakte hij foto’s. Wij wensen nabestaan-
den van allen die ons in 2010 zijn ontvallen 
sterkte toe.
 In het kader van de ‘Vitalisering Binnen-
stad’ zijn de etalages van leegstaande winkel-
panden die gevuld zijn met historische foto’s 
actueel gehouden. Het bracht onze vereniging 
op een positieve wijze onder de aandacht van 
het Vlaardings winkelend publiek. Voor de 
z.g. Leski panden aan de Hoogstraat werd 
door de gemeente Vlaardingen de opdracht 
verstrekt de etalages opnieuw in te richten. In 
januari 2011 kreeg dit zijn beslag door de eta-
lages glasbreed te vullen met grote fotodoe-
ken.
 Financieel kan de HVV weer terug kijken 
op een gezond jaar. Het sluitend maken van 
de uitgave van het boek ‘Gezellig en sportief. 
75 jaar voetballen bij RK WIK’ en door de 
sponsoren van ons Historisch Jaarboek werk-
ten daar aan mee. De vereniging doet haar 
uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te 
houden en u als leden op deze wijze nog steeds 
een aantrekkelijk lidmaatschap aan te kun-
nen bieden. En dat al meer dan 10 jaar voor 
hetzelfde contributiebedrag! Helaas moeten 
we elk jaar weer schrijven over het innen van 
achterstallige contributie. Ook nu is dit weer 
een betreurenswaardig gegeven. Wat zou het 
toch geweldig zijn dat we daar eens niets over 
zouden hoeven te schrijven.

Bestuursactiviteiten
In het jaar 2010 presenteerde de Historische 
Vereniging Vlaardingen zich op verschillende 
manifestaties, zoals de Lentemarkt, het Log-
gerfestival en Open Monumenten Dag. Bijge-

Jaarverslag 2010
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woond werden de uitreiking van de Geuzen-
penning en de Hoogendijkprijs van de Vrien-
den van het Visserijmuseum, wiens ledenver-
gadering ook werd bijgewoond. 
 Ook bij openingshandelingen van diverse 
tentoonstellingen en boekuitreikingen gaf de 
HVV acte de présence. Voor de cursus ‘Ken 
uw Stad’ werden door de voorzitter en pen-
ningmeester twee voordrachten gehouden. 
 In samenwerking met de stadsbibliotheek 
Vlaardingen, waar we onder andere ook be-
trokken zijn bij het HIP (Historisch Infor-
matie Punt), is een Vlaardingen expositie in-
gericht. Ook in het Zonnehuis verzorgde de 
HVV een fototentoonstelling over Vlaardin-
gen.

Na het aantreden van de nieuwe gemeente-
raad heeft de HVV voor alle raadsleden een 
speciale HVV informatiemap samengesteld. 
De inhoud bestond uit diverse informatie-
stukken over monumenten en het Tijd-Schrift 
over het Handelsgebouw en natuurlijk ook 
informatie over de vereniging. De map werd 
vooraf aan de raadsvergadering van 20 mei 
aan burgemeester T.P.J. Bruinsma als voorzit-
ter van raad overhandigd.

Namens de HVV was onze voorzitter Wout 
den Breems actief op vele fronten. Hij ver-
zorgde samen met leden van de Monumen-
tencommissie Vlaardingen een wandeling 
door het Touwbaangebied voor leden van de 
monumentencommissies Zuid-Holland tij-
dens een in Vlaardingen gehouden Netwerk-
dag. Hij heeft zitting in het Parkpanel voor 
het opknappen van het Hof en Oranjepark en 
in de werkgroep opknappen van de begraaf-
plaats Emaus. De lijst Beeldbepalende Panden 
vergde veel van zijn aandacht, evenals het ‘Re-
gister van de dag van Gister’, plannen voor de 
herinrichting van de Markt en de omgeving 
van de Patrimoniumstraat. 
 Samen met Arie Ouwendijk heeft hij zit-
ting in de werkgroep ‘Evenementenkring 

Vlaardingen’ en met Aad den Hoedt in de 
werkgroep ‘Hoe verder met de Touwbaan?’
 Voor het kwartaalblad ‘Watermerk’ van 
Waterweg Wonen verzorgde hij artikelen over 
oud Vlaardingen. En ook in 2010 verzorgde 
hij namens de HVV wederom een fotorubriek 
in Groot Vlaardingen. Hier komen altijd veel 
leuke reacties uit de Vlaardingse gemeen-
schap op binnen. Naar aanleiding hiervan 
stond Tijd-Schrift nr. 116 geheel in het teken 
van het voormalige Handelsgebouw aan de 
Parallelweg. Regelmatig komen er via de web-
site (www.hvv-vlaardingen.nl) vragen en op-
merkingen. Deze vragen worden zoveel mo-
gelijk beantwoord en ook doorgespeeld naar 
het Stadsarchief, waar de HVV goede contac-
ten mee heeft. 

Stad en Monument
Van tijd tot tijd leest u in Tijd-Schrift over alle 
zaken die te maken hebben met stadsontwik-

Er wordt hard gewerkt 
om het ‘Oude Thuis’ 
de vroegere grandeur 
terug te geven.
 (Foto: HVV).

kelingen. In het kwartaaloverleg dat Anneke 
Maat en Wout den Breems hebben met de 
heer Gerard Hoogerwaard, beleidsmedewer-
ker monumenten van de gemeente Vlaar-
dingen, komt daarin van alles aan de orde. 
Dit zijn altijd positieve gesprekken waarbij 
ook zeker stevig wordt gediscussieerd over 
stadsontwikkelingen. Ook de Gemeentelijke 
Monumentencommissie werd door de HVV 
voor diverse onderwerpen van historische 
achtergrondinformatie voorzien. In het jaar-
verslag van 2009 (Tijd-Schrift 115) is een lijst 
opgenomen met onderwerpen die aan de orde 
kwamen. De meeste daarvan kwamen ook 
weer in 2010 voor het voetlicht. Plezierig is te 
noemen dat het Beschermd Stadsgezicht en 
de Lijst Beeldbepalende Panden de afronding 
naderen. Het besluit om een Stichting Stads-
herstel Vlaardingen op te richten mag als zeer 
positief beschouwd worden. 

Inmiddels is de lichtbaak Van Speyk ge-

restaureerd en komt ook de Kroningslan-
taarn aan de beurt. Het ‘Oude Thuis’ nadert 
zijn voltooiing en voor de oude panden van 
Dorsman en Odé aan de Kuiperstraat liggen 
positieve plannen. Dat de rigoureuze plannen 
voor horecabestemmingen aan de Markt 45-
47 van de baan zijn doet de HVV natuurlijk 
deugd. Zo blijft een fraai karakteristiek stukje 
Vlaardingen behouden.
 Voor velen was het schrikken bij het zien 
van het vele snoeiwerk in het Hof en Oranje-
park. Er stonden veel slechte bomen, maar er 
komen weer veel nieuwe bomen voor terug en 
dat betekent nieuw leven en toekomst voor de 
stadsparken. We mogen straks weer trots zijn 
op de groene oase in onze stad. 
 Na de restauratie van de gebouwen van 
begraafplaats Emaus liggen er nu ook plan-
nen voor het opknappen van het groen, waar-
bij uiteraard veel aandacht wordt geschonken 
aan het behoud van de historische bomen.
 Kortom: er blijft veel werk aan de winkel, 
waarbij adviezen van oud leden van de com-
missie Stad & Monument onontbeerlijk zijn. 
Dank daarvoor!

Commissies
Er is in 2010 ook weer veel werk verzet door 
diverse commissies en dit draagt in hoge mate 
bij aan het functioneren en aanzien van de 
Historische Vereniging Vlaardingen.

De redacties Jaarboek en Tijd-Schrift 
werkten met veel overgave om de HVV-publi-
caties tijdig te laten verschijnen met mooie ar-
tikelen. Ook onze huisdrukkerij Stout zijn we 
zeer erkentelijk voor de goede samenwerking.

Tijd-Schrift 115 bevatte behalve de jaarstuk-
ken een artikel van Kees Post over ‘De Hol-
landia, mijn werkgever’. Een oud-Vlaardinger 
die de banden met de Haringstad niet heeft 
doorgesneden.
 In nummer 116 stonden twee artikelen van 
Wout den Breems ‘Feestelijkheden’ en ‘We-
tenswaardigheden’. Bij dit Tijd-Schrift was 
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een extra uitgave van Tijd-Schrift toegevoegd 
‘Herinneringen aan… het Handelsgebouw’, 
eveneens van de hand van onze voorzitter. De 
vele foto’s maakten het tot een gezellig lees- en 
kijkboek. 
 Met plezier is meegewerkt aan de organi-
satie van Open Monumenten Dag, waarvan 
ons bestuurslid Arie Ouwendijk plaatselijk 
coördinator is namens de Landelijke OMD. 
Het thema was dit jaar ‘De smaak van de 
19e eeuw’ en het gehele Tijd-Schrift 117 was 
aan dit thema gewijd, met artikelen over het 
schoolproject OMD en de ‘Windwijzer’ aan 
de Schiedamseweg, van waaruit alle activitei-
ten plaatsvonden. Eli van Toledo schreef over 
‘De donk onder de Oostwijk’, Theo Werner 
over haringschaaltjes: ‘Wat was die geur’, Ge-
rard Hoogerwaard ‘De gebouwde smakelijk-
heid van de 19e eeuw’, Ger Stam en Wouter 
C. den Breems ‘Smaakvol groen in de Oost-
wijk’, Stichting Boombehoud Vlaardingen en 
tot slot Wouter C. den Breems ‘Hoe 40 hec-
tare weide- en bouwland veranderde in een 
smaakvolle 19e-eeuwse stadswijk’.
 In het laatste Tijd-Schrift nr. 118 van dit 
jaar schrijft Arij Maarleveld over de geschie-
denis van het bijzonder onderwijs in Vlaar-
dingen ‘Die heeft in de Zomerstraat op school 
gezeten’. Een tweede bijdrage is ‘Loflied op 
Vlaardingen’ van J.H. Speenhof, een ode 
aan de Haringstad op 30 december 1936, die 
dankzij Jan Anderson aan de vergetelheid is 
ontrukt.

De redactie van Tijd-Schrift bestaat uit 
Eric van Rongen (eindredacteur), Klaas 
Bloem, Michel Carree, Aad Maarleveld en 
Bart Ruigrok. Laatstgenoemde heeft met in-
gang van 2011 zijn functie neergelegd; wij zijn 
hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet voor 
Tijd-Schrift.

Jaarboek
In november verscheen de 34ste uitgave van 
het Historisch Jaarboek Vlaardingen. We-
derom een fraai boekwerk waaraan weer veel 

aandacht is besteed. Deze keer twee hoofdar-
tikelen. Het eerste is van de hand van Jan van 
Hees en gaat over de visrokers in Vlaardingen 
(1750-1950) onder de titel: ‘Zalm der armen’. 
Het tweede artikel is de levensbeschrijving 
van Gretha Hofstra: ‘Uitnemend verpleegster, 
slecht diacones’. De nieuwe coördinatrice van 
het Jaarboek Ellen Boonstra-de Jong en Anne 
Jongstra tekenden voor dit artikel. De eerste 
exemplaren werden op 9 november tijdens 
een druk bezochte bijeenkomst in ‘De Wind-
wijzer’ uitgereikt aan de heren Arij Maarle-
veld en Remi Poppe. 
 Uiteraard bevat het jaarboek ook weer 
kronieken; die van 2009 is opgesteld door Ma-
rianne van Papeveld-Hörst en de kroniek van 
1959 door Anneke Maat-Grijsen. 
 Verder bevat de uitgave jaarverslagen van 
de Archeologische Werkgroep Helinium, de 
Sectie Stadsarchief en Archeologie van de 
Gemeente Vlaardingen, de Historische Ver-
eniging Vlaardingen, het streekmuseum Jan 
Anderson en het Visserij en Vlaardings Mu-
seum.
 De commissie Jaarboek bestaat uit: Ellen 
Boonstra-de Jong (coördinator), Han van Elk, 
Jan van Hemert, Hans Mathijssen, Perry Mo-
ree en Arie Stolk.

Naast de reguliere uitgaven gaf de HVV in 
2010 het boek: ‘Gezellig en sportief. 75 jaar 
voetballen bij RK WIK’ uit, samengesteld 
door Frans W. Assenberg. Een initiatief van 
de ‘Club van 100’ van RK WIK om de herin-
nering aan deze vereniging levend te houden.

Lezingen 
Ook de Commissie Ledenactiviteiten heeft 
in 2010 veel werk verzet om voor leden en 
belangstellenden een mooi lezingenseizoen 
te verzorgen. De lezingen werden allemaal 
goed bezocht. De eerste lezing van 2010, was 
op dinsdag 26 januari en we waren te gast in 
de bibliotheek aan de Waalstraat. Voor de 
pauze vertelde Hans Mathijssen, secretaris 

van Stichting Geuzenverzet 1940-1945, ons 
over de geschiedenis van de ieder bekende 
Vlaardingse Geuzenverzetsgroep. De naam 
refereert aan de Geuzen uit het begin van de 
tachtigjarige oorlog afkomstig uit het Frans: 
‘les gueux’, wat bedelaars betekent en eigenlijk 
een scheldwoord is. Na de pauze liet Corinne 
Drescher van de bibliotheek ons verder ken-
nis maken met het ‘Register van de dag van 
gister’. Een computer met webcam waar ieder 
zijn verhaal kan vertellen en in te zien is via de 
website www.gister.nl.
 Op dinsdag 23 februari, in de zojuist ge-
restaureerde en weer geopende ruimten van 
de Begraafplaats Emaus, vertelde Elly Dijks-
hoorn hoe de door haar vervaardigde kunst-
werken  tot stand zijn gekomen. Tineke van 
der Hoek vertelde vervolgens iets over de ge-
schiedenis en bijzonderheden van de begraaf-
plaats, ‘Het Graf ’ voor veel Vlaardingers. Na 
de pauze kwam Wout den Breems met een 
boeiend verslag hoe de voortgang van de res-
tauratie heeft plaatsgevonden, tevens vertelde 
hij over diverse onderwerpen waar de HVV 
mee bezig is.
 De Algemene Ledenvergadering vond 
plaats op dinsdag 30 maart in de aula van het 
Lentiz / Groen van Prinstererlyceum aan de 
Rotterdamseweg. Na de pauze hield de heer 
Bram Keizerwaard op een boeiende verhaal 
over Marnix van Sint Aldegonde en zijn op-
treden in onze omgeving.
 Een bijzondere avond was 27 april. Door 
40 personen werd een bezoek gebracht aan 
het opslagbedrijf Vopak. Men werd opgedeeld 
in groepjes, één voor de kantoren en regelka-
mers en één voor de rondwandeling over het 
bedrijf. Voor de enthousiaste deelnemers in 
beveiligingskleding was het zo tien uur. 
 In de grote zaal van de Marnixflat aan de 
Marnixlaan vertelde op 26 oktober Leo Ver-
hart, de schrijver van het inmiddels bekende 
boek ‘De geur van Veen’, ons over de ont-
dekking van de Vlaardingen–Cultuur, met 
alle leuke nevenstapjes met daarbij behorend 

mooi beeldmateriaal.
 Harm Jan Luth, onze stadsarchivaris, ver-
telde tijdens de laatste lezing van dit jaar in de 
Bethelkerk op 26 november over Genealogie, 
Vlaardingse geslachten en het werken met 
ISIS. Ook deze avond was weer goed bezocht.

Excursie
Op zaterdag 26 juni vertrok een volle bus voor 
de jaarlijkse excursie, dit keer naar Nijme-
gen. Daar werden we ontvangen met koffie en 
een Mariken. In twee groepen kregen we een 
rondleiding door stadsgidsen. Na een prima 
lunch in De Waag ging er een groep met Arie 
Ouwendijk mee die ons onder andere mee-
nam naar het Kronenburgpark en naar een 
goed adres waar we een Mariken voor thuis 
konden kopen. Een ander gedeelte heeft op ei-
gen gelegenheid Nijmegen nog even verkend. 
Al met al een zeer geslaagde excursie.
 De commissie Ledenactiviteiten bestaat 
uit Arie Ouwendijk (coördinator), Han van 
Elk, Tineke van der Hoek, Arie Stolk, Max 
Thurmer en Paul Westerdijk.

Website
De website van de vereniging, www.hvv-
vlaardingen.nl mag zich verheugen in een 
redelijk constant aantal bezoekers. Via deze 
website geven zich regelmatig belangstellen-
den op als lid. Hier vindt u ook informatie 
over de vereniging, over onze publicaties en 
over allerlei stadse zaken waarbij de HVV 
betrokken is. De website wordt beheerd door 
Eric van Rongen.

Woord van dank
Veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers, die 
hun actieve werk doen in de commissies. 
Eveneens is er veel waardering voor de bezor-
gers van het Jaarboek en Tijd-Schrift. 
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M. den Admirant

Mijn vader, die jarenlang lid was van de 
Vlaardingse gemeenteraad *), heeft het ver-
haal meer dan eens verteld. In de crisistijd 
van de jaren dertig gebeurde het eens, dat 
hij en andere raadsleden na een vergadering 
onder politiebegeleiding naar huis werden 
gebracht. Enkele dagen eerder had de in 
meerderheid rechtse raad een besluit geno-
men waarover linkse groeperingen nogal 
verbolgen waren. De gemoederen raakten 
zo verhit dat er relletjes uitbraken. De po-
litie trad hard tegen de ordeverstoorders op 
en nam de bedreigde vroede vaderen in be-
scherming.  

Welk raadsbesluit had bij een deel 
van de plaatselijke bevolking zo-
veel woede opgewekt? Het ant-

woord hierop was met behulp van de Kroniek 
in het Historisch Jaarboek Vlaardingen vrij 
snel gevonden. Op 27 mei 1932 besloot de 
raad, met alleen de stemmen van de SDAP-
leden tegen, een crisistoeslag te heffen op de 
huur van water-, gas- en elektriciteitsmeters. 
Voor velen betekende dit een forse lastenver-
zwaring. Maar rechtvaardigde ze de ongere-
geldheden die er het gevolg van waren? Aan de 
hand van gemeenteraadsnotulen en berichten 
in de lokale pers willen we de gebeurtenissen 
van die tijd wat nader bezien. 

Werkloosheid
Ook Vlaardingen ondervond in 1932 in toe-
nemende mate de gevolgen van de econo-
mische crisis. Burgemeester A. van Walsum 
sprak in zijn nieuwjaarsrede van een veront-
rustende stijging van de werkloosheid; in het 
voorafgaande jaar was het aantal werklozen 
meer dan verdubbeld, van 828 tot 1751. Ge-
meenteambtenaren moesten rekening houden 
met een salariskorting (in april besloot de ge-
meenteraad de salarissen met 5 procent te ver-
lagen). De voorzitter van de Kamer van Koop-
handel en Fabrieken voor de Beneden-Maas 
liet eveneens pessimistische geluiden horen. 
Alom waren er ongunstige bedrijfsresulta-
ten. De glasfabrieken lagen gedeeltelijk stil 
doordat de devaluatie van het Engelse pond 
een nadelig effect had op de export. De Hol-
landiafabriek ondervond moeilijkheden bij de 
afzet van melkproducten als gevolg van bui-
tenlandse invoerrechten en contingentering. 
Door de malaise in de landbouw was er ook 
minder vraag naar superfosfaat van de ENCK. 

In de eerste maanden van 1932 nam het 
aantal werklozen verder toe: begin mei was 
het tot 2100 gestegen. De werkloosheidsuitke-
ringen vergden van de gemeente steeds hogere 
bedragen. Om de extra kosten te kunnen dek-
ken stelde het college van B. en W. de gemeen-
teraad voor, een crisistoeslag van 25 cent per 
maand te heffen op de huur van water-, gas- 
en elekticiteitsmeters. Voor de meeste huis-
houdens zou dit neerkomen op een maande-
lijkse lastenverzwaring van 50 cent. Hierbij 
moeten we bedenken dat de koopkracht daar-
van bijna gelijk was aan die van 4,50 euro in 
2009. Vooral de minder draagkrachtigen zou-
den door de maatregel worden gedupeerd. De 
SDAP, die met vijf man in de gemeenteraad 
was vertegenwoordigd, kantte zich dan ook 
fel tegen het voorstel. Tijdens een openlucht-
meeting in de tuin van het Volksgebouw op 
26 mei werden de aanwezigen opgeroepen, 
de raadsvergadering van de volgende dag bij 
te wonen om zelf te horen hoe over werk-

loosheid en werklozen werd geoordeeld. Die 
oproep bleef niet zonder gevolgen. Toen ge-
meenteraadsleden zich vrijdagsavonds 27 mei 
naar het stadhuis begaven om de vergadering 
bij te wonen, werden ze met gejoel ontvangen. 
Zoals te voorzien was, nam de raad het om-
streden voorstel aan. Alleen de vijf SDAP-ers 
stemden tegen. Na afloop van de vergadering 
werden raadsleden op weg naar huis door de-
monstranten gevolgd en uitgejouwd. 
   
Roerige dagen
Vier dagen later, dinsdagavond 31 mei, kwam 
de raad opnieuw bijeen om te spreken over de 
werklozenzorg. Het was te verwachten dat het 
rumoerig zou zijn. Als hoofd van de politie 
had burgemeester Van Walsum maatregelen 
genomen om de orde te handhaven en de vei-
ligheid van de burgers te verzekeren. De plaat-
selijke politie werd versterkt met rijkspolitie 
en tien man militaire politie uit Rotterdam, 
zodat over ongeveer vijftig man kon worden 
beschikt. Dat een versterking nodig was, werd 
spoedig duidelijk. Lang vóór het begin van 
de raadsvergadering waren de trappen van 
het stadhuis al bezet door personen die op de 
publieke tribune de besprekingen wilden vol-
gen. Op de Markt had zich een grote menigte 
verzameld, meest nieuwsgierigen, in afwach-

Relletjes in crisistijd
Politie trad in 1932 krachtig op tegen demonstranten

Burgemeester A. van 
Walsum met de Vlaar-

dingse Burgerwacht. 
1930-1938

(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

...Er was ook minder 
vraag naar superfos-
faat van de E.N.C.K... 
‘Voorblad’ van een 
uitgave over E.N.C.K. 
(Collectie Stadsarchief 
Vlaardingen)

*) Maarten den Admirant (1893-1978) werd in 1925 lid van de gemeenteraad voor de Staatkundig-
Gereformeerde Partij, als opvolger van A.G. Ligthart, die tussentijds ontslag had genomen. Hij 
was raadslid in de jaren 1925-1939 en 1946-1953.  



16 17Oranjepark vóór de 
beplanting, in de 
volksmond genaamd 
‘Sahara’.
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

De hekken van de brug 
bleven gesloten om 

de mensen te beletten 
naar de Schiedamse-

weg te gaan.
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

ting van de dingen die komen zouden. Enkele 
passerende raadsleden kregen scheldwoorden 
naar hun hoofd. Een veertigtal communisten 
uit Schiedam, onder aanvoering van een ze-
kere Frenay, probeerden de roerigste elemen-
ten onder het publiek te bewerken. Terwijl de 
gemeenteraad vergaderde, werd buiten het 
socialistische strijdlied De Internationale ge-
zongen. De politie oordeelde het nodig, in te 
grijpen en de Markt en de omliggende stra-
ten schoon te vegen. In de Smalle Havenstraat 
voerde ze een charge uit. De menigte verza-
melde zich toen op de Westhavenplaats, waar 
de communist Frenay en leden van de pas 
opgerichte OSP (Onafhankelijke Socialisti-
sche Partij, een afgesplitste linkervleugel van 
de SDAP) poogden het publiek toe te spreken. 
Kort daarop arriveerde de militaire politie en 
werd de Westhavenplaats ontruimd, waarbij 
harde klappen werden uitgedeeld. De com-
munisten bliezen de aftocht naar Schiedam, 

onderweg op de Schiedamseweg nog een 
spreekkoor ten beste gevend. Van de Westha-
venplaats verspreidde het publiek zich in alle 
richtingen, door de militaire politie achter-
volgd. Verschillende straten werden afgezet 
en de hekken van de havenbrug gesloten. De 
mensen trokken zich terug in enkele stegen, 
maar keerden langzamerhand terug, de poli-
tie uitjouwend, aldus een verslag in de Nieuwe 
Vlaardingsche Courant. 

Ook de politieauto, waarover de gemeente 
sinds enige tijd beschikte, kwam die avond in 
actie. Bemand door een luitenant van de mi-
litaire politie en aan beide zijden twee mili-
tairen op de treeplank, surveilleerde de auto 
in het westelijk stadsdeel. Als de mensen niet 
snel naar binnen gingen, moest menigeen 
het met klappen van gummistok of klewang 
(korte sabel) bezuren. Enkelen liepen daarbij 
hoofdwonden op. 

Velen hadden zich intussen verzameld op 

de Oosthavenkade, toen onverwacht de hek-
ken van de havenbrug werden geopend. De 
politieauto reed met grote snelheid op de me-
nigte in, die moest wegrennen om het vege lijf 
te redden. Vervolgens werd de Schiedamse-
weg schoongeveegd, met de bedoeling dat de 
in het oostelijk stadsdeel wonende raadsleden 
ongehinderd zouden kunnen passeren. Toen 
de vergadering van de gemeenteraad om half 
twaalf afgelopen was, werden de leden, uitge-
zonderd die van de SDAP, onder politiegeleide 
thuisgebracht. Het bleef nog een uurtje ru-
moerig, maar incidenten deden zich niet voor. 

Woensdag was het de gehele dag woelig 
op straat. Vooral op de Markt, waar werk-
lozen moesten “stempelen”, was het druk. 
Omstreeks half elf trok een groep naar de 
Eendrachtstraat, naar de woning van het ge-
meenteraadslid J. Bagchus, die het bij een aan-
tal werklozen verkorven had en door hen be-
paald onvriendelijk werd bejegend. De politie 

J. Bagchus (Johannes, 
geboren te Vlaardin-
gen, 5-3-1879).
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

was spoedig ter plaatse en verdreef het publiek 
uit de Eendrachtstraat en de Schiedamseweg. 
Velen hadden daarbij harde klappen te incas-
seren. 
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Onder deze omstandigheden achtte de bur-
gemeester nieuwe maatregelen noodzakelijk. 
Hij verbood samenscholingen van drie of 
meer personen op de openbare weg. Boven-
dien werd het korps militaire politie met vijf 
man uitgebreid. Diezelfde woensdag kreeg 
de burgemeester van vijf verschillende revo-
lutionair getinte organisaties het verzoek om 
een openluchtbijeenkomst te mogen houden. 
Vanzelfsprekend werden deze verzoeken af-
gewezen. Een aangekondigde meeting van de 
communisten, die ‘s avonds om 7 uur op de 
“Sahara” zou plaatsvinden, ging dan ook niet 
door. Toch kwamen nog enige honderden, 
meest jongens en meisjes en nieuwsgierigen 
naar dit terrein en probeerde iemand nog een 
toespraak te houden. De politie joeg de me-
nigte echter zonder pardon uiteen en voerde 
daarna nog charges uit op het Verploegh 
Chasséplein. Voor het publiek dat naar het 
“oproer” kwam kijken, was de politieauto 
de grootste attractie. “Vuurwerk” was er die 
avond ook: een kwaadwillige stichtte brand 
in de hooiberg van boer Dijkshoorn aan de 
Gedempte Biersloot. Gelukkig wist de brand-
weer het brandje in enkele minuten te blussen.    

De donderdag leek rustig te verlopen, 
maar ‘s avonds hielden Schiedamse commu-
nisten ondanks het samenscholingsverbod 
een meeting op het Veerplein. Enkele perso-
nen spraken het toegestroomde publiek toe. 
De politie dreef de meeting uiteen, waarbij 
opnieuw rake klappen vielen. De commu-
nisten kozen daarna het hazenpad. Vrijdag 
keerde de rust in Vlaardingen eindelijk terug. 

Felle kritiek
Toen de gemeenteraad op 22 juni voor het 
eerst na de beschreven gebeurtenissen weer 
vergaderde, kwamen de ongeregeldheden en 
vooral het politieoptreden uitgebreid ter spra-
ke. Volgens de voorzitter van de SDAP-fractie, 
de heer J. Buis, was het verkeerd geweest rijks-
en militaire politie naar Vlaardingen te halen. 
Met enige moeite zou het aan de Vlaardingse 

politie wel spoedig gelukt zijn de rust weer 
te laten keren. Op de avond van de 31ste mei 
was de Markt ontruimd door de plaatselijke 
politie, wat toen niet tot klachten aanleiding 
gaf. Maar spoedig daarna werden charges 
uitgevoerd, al had men ook zonder sabel en 
ploertendoder zijn doel wel kunnen bereiken. 
Het optreden van de militaire politie in de po-
litieauto was “minderwaardig werk” geweest, 
aldus Buis. Dat had de burgemeester -die en-
kele weken tevoren nog had gesproken van 
een “goedmoedige” Vlaardingse bevolking- 
niet moeten toelaten. Buis releveerde het feit 
dat op het pleintje achter zijn woning, naast de 
drukkerij van Dorsman & Odé, waar het volk 
als in een fuik gevangen zat, “een van de rijks-
politie op een vrouwspersoon van ongeveer 17 
jaar vijf minuten lang met den ploertendoder 
heeft staan rammelen”. ‘s Woensdags, toen 
het samenscholingsverbod gold, was ook de 
Visbank, een historische ontmoetingsplaats 

voor oud en jong, ontruimd. “Mensen die niet 
gewoon zijn een kip kwaad te doen, hebben 
daar klappen gekregen op een onverantwoor-
delijke, schandelijke manier”, zo stelde Buis 
vast. Donderdag volgde de ontruiming van 
het Veerplein. Ondanks het verbod heeft men 
daar eerst honderden mensen laten samenko-
men en toen is men erop in gaan slaan. Was 
het niet tactischer geweest, de mensen meteen 
te waarschuwen uiteen te gaan, zodra er meer 
dan twee personen samenschoolden? Resu-
merende  verweet Buis de burgemeester dat 
deze als hoofd van de Vlaardingse politie te 
vroeg en onnodig de hulp van rijks- en mili-
taire politie had ingeroepen en daardoor “een 
wilde en ongemotiveerde klopjacht” had laten 
houden op de aan zijn zorgen toevertrouwde 
bevolking. Namens een groot deel van de bur-
gerij sprak de sociaal-democratische voorman 
zijn ernstige verbittering uit over het “schan-
delijk optreden” van een gedeelte van de po-

litie en de rijkspolitie, maar in het bijzonder 
over de militaire politie, die “zich voelende als 
handhavers van orde en gezag, zich als kan-
nibalen gedragen hebben”. 
 
Verdediging
Burgemeester Van Walsum begon zijn reac-
tie op deze scherpe kritiek met een citaat uit 
het Spreukenboek: “een zacht antwoord keert 
de grimmigheid af”. Hij wilde zich niet boos 
maken, maar heel kalm een en ander onder 
de aandacht van de gemeenteraadsleden bren-
gen. Hoewel hij niet elk onderdeel van het po-
litioneel optreden in bescherming zou willen 
nemen, sprak hij zijn waardering uit aan het 
adres van de plaatselijke politie, de rijksveld-
wachters en vooral aan de militaire politie. 
Want in elk geval hadden zij gedaan waarvoor 
zij geroepen waren, namelijk het gezag helpen 
handhaven. Tegen het maken van propaganda 
door het houden van betogingen had de bur-
gemeester nooit bezwaar gemaakt. Maar wat 
in Vlaardingen gebeurd was op 27 en 31 mei, 
was intimidatie van een wettig bij algemeen 
stemrecht gekozen bestuurscollege. Het hoofd 
van de politie heeft ervoor te zorgen dat dit 
college rustig zijn taak kan volbrengen, anders 
kan men de gemeenteraad wel naar huis stu-
ren. Als op de Markt, tijdens de vergadering 
van de raad, de Internationale wordt gezon-
gen, dan dient men daar krachtig tegen in te 
gaan. En als men zonder vergunning op de 
Westhavenplaats het volk gaat toespreken, 
dan moet daaraan een eind worden gemaakt. 
Wanneer daarbij klappen worden uitgedeeld, 
moet men de schuld niet geven aan de mili-
taire politie, maar aan de mensen die het volk 
opruien. Omdat de burgemeester ervoor te 
zorgen had dat de raadsleden veilig naar huis 
konden gaan, moesten er wel maatregelen ge-
nomen worden. 

Zeker, de Vlaardingse bevolking is een 
goedmoedige bevolking, zo vervolgde burge-
meester Van Walsum. Hij kon zich enerzijds 
voorstellen dat de verhoging van de meter-

Raadslid, wethouder en 
loco-burgemeester van 

Vlaardingen Jan Buis 
(geboren 15-10-1883).
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

Naast de drukkerij van 
Dorsman werd er ook 
stevig op los geslagen.
(Foto: HVV)
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Verkiezingsbiljet van 
de liberalen uit 1939. 
De eerste kandidaat is 
N. Moerman
(Collectie Stadsarchief 
Vlaardingen)

huren, waardoor 50 cent per maand uit de 
portemonnee werd gehaald, bij de bevolking 
teleurstelling had gebracht. Maar aan de an-
dere kant had het hem verwonderd dat een 
deel van de goedmoedige bevolking zich zo 
door een klein aantal mensen had laten op-
zwepen. Bij hem waren overigens slechts twee 
klachten van burgers over het politieoptreden 
binnengekomen. Wat betreft de opmerking 
van de heer Buis, dat de politie de mensen 
eerder had moeten waarschuwen uiteen te 
gaan, antwoordde de burgemeester: als men 
dit had gedaan, dan had men het verwijt ge-
kregen veel te vroeg te hebben ingegrepen. 

Het was bekend dat donderdagsavonds op het 
Veerplein een meeting zou plaatsvinden. De 
burgemeester had met de commissaris afge-
sproken, geen machtsvertoon te houden en er 
daarom slechts één agent te plaatsen, die zou 
waarschuwen. “Waar de orde door een deel 
van de bevolking was verstoord, daar had de 
politie te zorgen dat de orde werd hersteld”, zo 
besloot de burgemeester zijn betoog.

Enkele raadsleden vielen de burgemeester 
bij en wezen de kritiek op het politieoptreden 
af. Volgens de heer N. Moerman (Vrijheids-
bond) was de demonstratie van de werklozen 
op de Markt de oorzaak van de ongeregeldhe-

den. De mensen werden daar samengebracht 
om de raadsleden bij het passeren te honen. Al 
zou het waar zijn dat onder het publiek zich 
revolutionaire elementen hadden verscho-
len, het waren toch de sociaal-democraten 
die aan de vooravond van de raadsvergade-
ring opwekten op de Markt te demonstreren 
en de wil van het volk kenbaar te maken. 
Als men de raadsleden door dergelijke mid-
delen wil dwingen te gaan in de richting van 
een bepaalde groep, dan is het goed dat dit 
op krachtige wijze wordt verhinderd, anders 
ontstaat terreur. Door het vlugge en enigszins 
hardhandige optreden van de politie is de rust 
volgens Moerman betrekkelijk spoedig terug-
gekeerd. 

De heer J. van der Velden (Christelijk-
Historische Unie) was van oordeel dat het 
hoofd van de politie niet te vlug en niet onno-
dig had ingegrepen. Hij bestreed de bewering 
van Buis, dat de rust was weergekeerd toen de 
rijkspolitie was weggezonden. Juist het omge-
keerde was het geval: de politie vertrok toen 
het rustig werd. 

Wethouder A. van Rijn (Anti-revoluti-
onaire Partij) zei ervan overtuigd te zijn dat 
de ongeregeldheden niet waren ontstaan door 
het optreden van de politie. De sociaal-demo-
craten waren ervoor verantwoordelijk. Als de 
demonstratie anders verliep dan de SDAP-
ers zich hadden voorgesteld, dan had de heer 
Buis dat moeten laten blijken en dan waren 
de mensen wel weggegaan. Maar de sociaal-
democraten werpen de verantwoordelijkheid 
van zich af. “En wanneer dan dingen gebeu-
ren die niet meer te voorkomen zijn, dan be-
ginnen zij te klagen over het optreden van de 
politie”, aldus Van Rijn. 

Vanzelfsprekend was burgemeester Van 
Walsum ingenomen met de bijval die hij 
kreeg. Hij zou de dank overbrengen aan de 
politie, die “onder moeilijke omstandigheden 
haar plicht heeft gedaan”. 

Het Veerplein werd met 
veel geweld ontruimd.
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)
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Boekbesprekingen
‘Het Groot Vlaardings Prentenboek’, samengesteld door Harm-Jan Luth en Peter Zuydgeest 
m.m.v. Jeroen ter Brugge. Het is niet de gewoonte om in twee achtereenvolgende Tijd-Schriften 
over hetzelfde boek te schrijven, maar voor deze keer maken we een uitzondering. Dit is geen 
gewoon boek, dit is een verzameling historische kunstwerken. De combinatie van historisch 
prentmateriaal en speciaal nieuw geproduceerde schilderingen en tekeningen is, denk ik, uniek. 
Erg leuk is ook dat er vele niet misschien zo voor de hand liggende onderwerpen zijn vereeu-
wigd, en dat dit door verschillende kunstenaars met een grote variatie aan technieken is gedaan. 
Daardoor blijft het ook boeien! Eerlijk gezegd ken ik het Schiedams Prentenboek, dat mede 
de aanleiding was voor het samenstellen van ons eigen exemplaar, niet, maar ik kan me niet 
voorstellen dat het even mooi of mooier kan zijn dan dit. De oude controverse tussen de twee 
buursteden moet in ieder geval op prentenboek-gebied glansrijk door de Haringstad gewonnen 
zijn. Daar heb ik als Jeneverstad-geboortige geen enkele twijfel over. Maar het zijn natuurlijk 
niet alleen de prenten die het boek waardevol maken – het is door de bijbehorende teksten, waar 
de samenstellers heel veel werk in hebben gestoken, ook een bijzonder rijk naslagwerk. Bijzon-
dere dank gaat uit naar André Fontijne, die als mede-initiatiefnemer en financier dit allemaal 
mogelijk heeft gemaakt. En denk nu niet dat deze recensie tot doel heeft de verkoop van dit 190 
afbeeldingen tellende monumentale werk te bevorderen: dat is niet nodig. Integendeel, het is 
eerder een waarschuwing: wees er vlug bij, anders is het uitverkocht! Voor de belachelijk lage 
prijs van € 25,- is dat ook niet verwonderlijk.

‘Netwerk. Jaarboek Visserijmuseum 2010’. Als lid van de Vereniging Vrienden van het Vis-
serijmuseum krijg je ieder jaar Netwerk, het Jaarboek van de Vereniging. Zou het dit jaar de 
laatste keer zijn dat het ‘Jaarboek Visserijmuseum’ heet? In ieder geval biedt het weer een ruime 
schakering aan boeiende artikelen en spannende visserijverhalen. Wat te denken van ‘Opge-
bracht in Harwich. Het Vlaardings vissersschip Anna door de Engelsen genomen in 1781’ door 
Perry Moree, of ‘De Chinezen van Holland: vissers, vreemdelingen en klassenstrijd op de Ne-
derlandse koopvaardij (1890-1940), door Matthias van Rossum. Dat zijn toch titels die meer be-
loven! Verder in deze aflevering beschrijft Alex Poldervaart de kuiperij en haringhandel Wouter 
Sterk, die zowel in Vlaardingen als in Scheveningen filialen bezat, en verhaalt Jan van der Voort 
ijskoud over de VL 203 Dina, die in 1929 in het ijs terecht kwam. Henk den Heijer beschrijft 
onder de titel ‘Vissers in de marge’ recente boeken over dagvissers op kust- en binnenwateren. 
Alex Poldervaart en Jan van der Voort geven een overzicht van de aanwinsten van het Mu-
seum Vlaardingen (zo heet het dan opeens) in 2009, en Jeroen ter Brugge, ten slotte, beschrijft 
het juryrapport van de Hoogendijkprijs 2010. Die is uitgereikt aan auteurs Albert Flikkema en 
Siewert Meijer van een boek over de Noord-Groningse visserijhaven Noordpolderzijl, de thuis-
haven van de visserijvloot van Usquert, en dat ligt weer allemaal in de buurt van Pieterburen, 
en dat kennen de meesten wel – jawel, van de zeehondencrèche. U kunt met deze Netwerk met 
beide benen op de vaste grond blijven en toch een zoute smaak in de mond krijgen.

(Eric van Rongen)

Begin 2010 kwam de restauratie gereed 
van de gebouwen van de oude begraaf-
plaats Emaus. Daaropvolgend is er 

door een landschapsarchitect een plan ont-
wikkeld voor het opknappen van het groen en 
de paden. Bij een inventarisatie bleek, dat er 
veel slechte bomen op de begraafplaats ston-
den en niet konden worden behouden. Nieu-
we jonge bomen zullen weer worden aange-
plant. Gelukkig konden de monumentale bo-
men behouden blijven. Inmiddels is de laatste 
hand gelegd aan het definitieve ontwerp en 
zullen naar het zich laat aanzien aan het einde 
van dit jaar de werkzaamheden gereed zijn. 

Wat niet onder de opknapbeurt valt zijn 
de grafzerken, waaronder een groot aantal 
met een monumentale status. Voornamelijk 
op het eerste oude gedeelte en in het verlengde 
daarvan staan bijzondere grafmonumenten. 

Velen ervan verkeren in een zeer verwaar-
loosde staat en moeten nodig gerestaureerd 
worden. Van veel monumenten zijn geen 
rechthebbenden bekend en zij vallen daarmee 
automatisch onder de gemeente Vlaardingen. 

Oproep
De HVV heeft het plan op gevat om een in-
ventarisatie te gaan maken van graven op de 
oudste gedeelten van begraafplaats Emaus 
om te bekijken of er nog nabestaanden zijn te 
achterhalen en of er grafmonumenten in aan-
merking komen om gerestaureerd te worden. 
Wij willen daarvoor een werkgroep oprich-
ten. Heeft u belangstelling om in zo’n werk-
groep mee te doen of wilt u meer inlichtingen, 
neemt u dan contact op met onze voorzitter: 
4346864 of via email wcdenbreems@zonnet.
nl.
 

Begraafplaats Emaus
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Het nieuwe jaar is alweer redelijk op dreef. 
We zitten alweer in de maand maart, waarin 
uit traditie ook onze Algemene Ledenverga-
dering gepland wordt, op dinsdag 29 maart. 
Dit keer - zoals de laatste jaren gewoonlijk 
- in de zaal van het Groen van Prinsterer-
(Lentiz)-College, ingang Rotterdamseweg. 
De vergadering begint om 20.00 uur (zie 
voor de overige informatie elders in dit Tijd-
Schrift).

Na de pauze (ca. 20.30 uur) zal Bram 
Keizerwaard ons alles vertellen 
over ‘Vlaardingen in de vijftiger ja-

ren - op weg naar de toekomst’, met de be-
kende namen van burgemeester Heusdens, 
wethouders De Bruijn en Van Minnen, en 
hoofd Stadsontwikkeling Maarten Bot.  Im-
mers: Vlaardingen zou gaan groeien naar ca. 
120.000 inwoners...!

Er rest dan nog slechts één bijeenkomst voor 
dit seizoen. Die wordt gehouden op dinsdag 
26 april, in één van de zalen van De Lyn-
draajer aan de Baanstraat.  Daar komt - om 
20.00 uur - Daniël van den Bos uit Ede ons 
vertellen over de inhoud van zijn op 11 maart 
verschenen boek ‘Baggergoud’.

Het gaat over de loodsboot, die in de eer-
ste oorlogsdagen in 1940, geladen bij de bank 

in Rotterdam,  op weg gaat naar Engeland en 
‘voor Vlaardingen’ tot zinken werd gebracht.  
De overlevenden werden gered door kapi-
tein Hanswijk met het schip ‘Vrijheidsplaat’ 
en vanuit een loods van de E.N.C.K. over-
gebracht en behandeld in het Hofsingel Zie-
kenhuis. De berging van de boot, het goud en 
slachtoffers gebeurde dus op het Vlaardings 
grond- en watergebied. Tevens werd door de 
Vlaardingse politie toezicht gehouden op de 
berging van de slachtoffers en met name ook 
op de Britse slachtoffers. Dirk de Boer werd 
net als Commander James Alexander Cor-
rie Hill, Thomas Goshawk en Frank George 
Higgs op het Emaus begraven. En tenslotte 
werd bij km 1012.7 in 1946 en 1947 gebaggerd 
naar de resterende 121 goudstaven. Dit hele 
verhaal is nu te boek gesteld, en zal - met veel 
illustraties - op deze avond onderwerp zijn. 
De schrijver zal bovendien een aantal boeken 
meebrengen, die u - gesigneerd en wel - tij-
dens deze bijeenkomst kunt kopen, als u wilt. 

De laatste activiteit dit seizoen is weer onze 
traditionele voorjaarsexcursie, per bus en dit 
jaar naar Deventer. De datum is zaterdag 25 
juni. We vertrekken om 08.15 uur vanaf de 
bekende parkeerplaats bij Zwembad De Kulk, 
en vijf minuten later vanaf het Shell-station in 
Holy. Let op dat het tijdstip iets vervroegd is 

in vergelijking met voorgaande jaren, maar 
dit komt omdat we tóch op tijd aan de koffie 
in Deventer willen! 

Er zijn alweer contacten - dit keer met de 
Historische Vereniging in Deventer - en het 
zal dus weer een prima excursie worden. Wel 
komen, net als vorig jaar, de inschrijvingen 
maar mondjesmaat binnen, en moeten we dus 
na afloop van deze excursie nog eens ernstig 
bezien of er nog voldoende belangstelling 
voor onze reisjes bestaat om volgende jaren 
daarmee door te kunnen gaan...

Er wordt in Deventer een stadswandeling 
gehouden en een aantal oude gebouwen be-
zocht. Ook is er gelegenheid om op eigen ge-
legenheid tijdens de middag op pad te gaan - 
waarbij we aantekenen dat er in Deventer een 
aantal interessante musea zijn, zoals b.v. het 
Historisch Museum Deventer, het Museum 
De Fundatie / Bergkerk (hedendaagse Beel-
dende Kunst) en het Speelgoedmuseum (waar 
elke volwassene natuurlijk zijn hart kan op-
halen). Bij elk van deze musea is de Museum-
Jaarkaart geldig. 

Tussen de middag wordt natuurlijk weer 
voor een goedverzorgde lunch gezorgd, ter-
wijl de deelnameprijs toch maar nauwelijks 
verhoogd is: € 40,-- per persoon (lid + 1 intro-
ducé), en niet-leden betalen € 5,-- extra (ook 
incl. lunch). Opgeven voor deze excursie kan 
door overmaking vóór 1 april van het deelna-
me-bedrag op de giro van onze penningmees-
ter (zie colofon voorin dit Tijd-Schrift). Wilt u 
liever in twee termijnen betalen (of gaf u zich 
al voorlopig op) dan gelieve u voor 1 april het 
eerste gedeelte van € 15,- p.p. over te maken, 
en dan voor 1 juni het restant-bedrag (€ 25,-- 
p.p.). Mocht u onverhoopt toch niet meekun-
nen dan kunt u tot 1 juni het totaal gestorte 
bedrag terugvragen, of daarna het betaalde 
bedrag bóven de eerste € 15,-- p.p. (ook bij 
ziekte).

Voor de volledigheid vermelden we nog even 
dat u elke zaterdagmorgen (tussen 10 en 11 

uur) kunt luisteren naar Oud-Vlaardingen 
- het historisch getinte programma van Om-
roep Vlaardingen.  Het wordt herhaald op de 
zondagmiddag om 12.00 uur, en op dinsdag- 
en donderdagavond om 21.00 uur - behalve 
wanneer de gemeenteraad op donderdag ver-
gadert. U kunt trouwens elke zaterdag een 
kijkje komen nemen in de studio, om te kijken 
hoe het programma gemaakt wordt. En heeft 
u nog ‘belevenissen’ uit het oude Vlaardingen, 
dan kunt u die ook in het programma komen 
vertellen, maar graag vooraf dan even een be-
richtje.

In de week rond de Geuzen-herdenking (dit 
jaar op 14 maart) wordt trouwens op Vlaar-
dingenTV van de woensdag ervoor, t/m de 
dinsdag erna in het programma Oud-Vlaar-
dingenTV elk hele uur een programma uit-
gezonden over de geuzen en de geuzenpen-
ning. Erg interessant, net als de oud-Vlaar-
dingenTV-programma’s die daarna nog op 
stapel staan: over Arnold Hoogvliet en over 
de eerste spoortreinen in Vlaardingen. Ze 
worden geregistreerd en gemonteerd door 
oud-Vlaardinger Martin van der Schaft uit 
Culemborg. De oude producties kunt u ove-
rigens tegenwoordig (overal ter wereld) ook 
zien op You-Tube, net zoals u overal via www.
omroepvlaardingen.nl elke week kunt luiste-
ren naar de radioprogramma’s.

Nog andere leuke, oude activiteiten meebele-
ven: sluit u dan eens aan bij de Bloesem(fiets)
tocht op zondag 10 april, of de stadswande-
lingen door het centrum, de Oostwijk of Am-
bacht, tijdens de maanden mei t/m september. 
De gidsen van het ServiceTeam VVV Vlaar-
dingen zullen u met open armen ontvangen.

Namens de werkgroep Ledenactiviteiten,
Arie Ouwendijk

Mededeling bestuur
Met ingang van 2010 worden geen kaartjes meer verstuurd naar de leden die buiten Vlaar-
dingen wonen en die geen porto hebben betaald voor het Historisch Jaarboek en ook geen 
bezorgadres in Vlaardingen hebben opgegeven. Probleem is alleen, dat we niet weten of ie-
dereen nu zijn of haar Jaarboek heeft ontvangen. Is dat niet het geval, laat het ons dan weten. 
Dit jaar zullen we bij alle leden buiten Vlaardingen die geen bezorgadres hebben opgegeven 
standaard de portokosten bij de contributie rekenen. Als u die dan tijdig betaalt hoeft u zich 
voor dit jaar in ieder geval geen zorgen meer te maken over of en hoe u het Jaarboek in bezit 
krijgt. En dat geldt trouwens voor alle leden: tijdige betaling van de contributie zorgt voor 
een ongestoord toezenden van onze publicaties. Laat ons toch niet weer achter zoveel niet-
betalers aan moeten gaan!! Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.
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Leden werven leden
Onze neef Jan groeide op in de Oostwijk. In de Wilhelminastraat 
bezocht hij de basisschool en ging vervolgens naar de Mulo aan de 
Parkweg. Ze hadden daar met neef Jan heel wat stellen. Hij had altijd 
veel aandacht voor de meisjes, maar Ria vond hij het aardigste meisje 
van de klas. Jan verloor haar enige tijd uit het oog, maar bij het vol-
gen van de avondschool “Kennis is Macht” aan de Willem Beukels-
zoonstraat kwam hij Ria daar weer tegen. Het werd wat tussen die 
twee. Neef Jan kreeg een leuke baan bij HVO en Ria bij 
de Sunlight. Het stelde trouwde en in hun flatje 
in de Westwijk werden twee kinderen geboren. 

Er kwam crisis in de scheepsbouw en Jan moest 
naar ander werk gaan zoeken en zo kwam het 
gezin terecht in Apeldoorn. Maar Vlaardingen 
blijft trekken. Laatst bij een bezoek aan hem nam 
ik als aardigheid wat Tijd-Schriften van de His-
torische Vereniging Vlaardingen mee. De leuke 
verhalen sloegen aan en Jan en Ria waren razend 
enthousiast. Voor € 20,00 zijn die Vlaardingse 
Apeldoorners nu lid geworden en krijgen zij 4x het 
Tijd-Schrift en 1x het fraaie Historisch Jaarboek 
thuis gestuurd. 

Kunnen zij zich daar beter thuis voelen!

Wijst u uw neef of ander familielid die verhuisde naar elders in het 
land ook eens op info@hvv-vlaardingen.nl. Je weet maar  nooit.

De dagelijkse boodschappen zullen Jan en Ria onge-
twijfeld bij de noodwinkel op de Floris de Vijfdelaan 
hebben gedaan.
(Foto: collectie Stadsarchief Vlaardingen)


