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Voor kopieën 
(ook in KLEUR)
                moet je 
                    naast
                   de molen zijn! 
                           drukkerij/copyshop

               a. ouwendijk
                           naast de molen
                                  Kortedijk 16a-b
                                  3134 HB Vlaardingen

maandag t/m vrijdag

van 09.15 - 17.30 uur

Stout Grafische Dienstverlening
A. Hoogvlietstraat 6 - 3134 CC Vlaardingen

tel. 010-2480603 - fax 010-4344878

info@stout.nu - www.stout.nu

Vlascom CV
Vlaardingse Assurantie  Combinatie cv

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

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

De Historische Vereniging Vlaardingen heeft tot doel het bevorderen 
van:
- de belangstelling voor en de kennis van de stad Vlaar dingen en haar 
bewoners;
- het behoud en het herstel van gebouwen en stedebouw kundige struc-
turen 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-giro-
kaart. 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. 

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Lid worden kan 
het gehele jaar door. Korting op de contributie bij lid worden in de loop 
van het jaar is niet mogelijk. Wel worden dat jaar reeds uitgegeven pu-
blicaties dan nagezonden.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de ledenadmi-
nistratie te geschieden of via een email naar info@hvv-vlaardingen.nl. 
Een opzegging kan direct ingaan of aan het eind van het jaar. Restitu-
tie van contributie wordt niet verleend. Leden die hun contributie niet 
voor of op 31 december hebben voldaan worden automatisch uit het 
ledenbestand verwijderd.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
W.C. den Breems, voorzitter
A.W.J. Andriessen, penningmeester
mevr. G.H.J. Maat-Grijsen, secretaris
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
M. Carree
A. Maarleveld

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 per e-mail: 
info@hvv-vlaardingen.nl t.a.v. de redactie.
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Recessie
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Wie het Jaarverslag 2011 in dit Tijd-Schrift bestudeert, kan zien dat het ledental van 
de HVV in 2011 in een recessie is gekomen: we zijn van 1376 op 1 januari 2011 naar 
1355 op 1 januari 2012 gezakt. Natuurlijk is er altijd een ‘natuurlijk’ verloop, doordat 

mensen opzeggen of overlijden. Maar de afgelopen jaren hebben we, zoals aangegeven op de 
Algemene Ledenvergadering van 2011 (zie het verslag verderop in dit Tijd-Schrift), een aantal 
leden wegens het niet betalen van de contributie uit het ledenbestand geschrapt. Overigens 
niet nadat wij tot drie maal toe geprobeerd hebben hen tot betaling te bewegen. Nu is het zeer 
begrijpelijk dat mensen in deze tijd van economische achteruitgang (ook) op de kleintjes letten. 
Als dat betekent dat u het lidmaatschap wilt beëindigen, geef dat dan gewoon even door, maar 
laat ons niet tevergeefs veel moeite doen om de betaling te innen. Let wel: wij zijn ook maar 
vrijwilligers die het HVV werk voor ons plezier doen (maar dat leuren nou niet zo erg…). En 
het gaat alles bij elkaar toch niet om een heel groot bedrag, dat lidmaatschap. Het is nog steeds 
maar € 16,50 per jaar, en daarvoor krijgt u 5 prachtige publicaties thuisbezorgd, kunt u lezingen 
en excursies bijwonen, en ondersteunt u de doelstellingen van de vereniging: streven naar 
behoud van cultuurhistorisch belangrijke panden en stadsgezichten, die wij steeds beter weten 
te verwezenlijken. Overigens zal het bestuur u op de komende Algemene Ledenvergadering 
voorstellen om met ingang van volgend jaar de contributie met € 1,00 te verhogen. Maar dan  
nog blijft het een bijzonder laag bedrag voor wat u ervoor krijgt. Kortom: zorgt u er alstublieft 
voor dat u, net als het merendeel van uw mede-leden, de contributie tijdig betaalt. En als het 
even kan: probeert u vrienden, kennissen, buren, familie, collega’s, noem maar op, als lid te 
werven. Nederland zal dit jaar wel weer uit de recessie komen, daar heeft het alle schijn van, de 
HVV moet dat met uw hulp ook kunnen!

En dan dit weer mooie, kleurige Tijd-Schrift. Allereerst de toespraak die onze voorzitter 
hield op de zeer druk bezochte Historische dag op 21 januari. Dan uiteraard de uitnodiging 
voor de ALV en de jaarstukken. Een Wetenswaardigheden met goed en minder goed nieuws. 
Als ‘historisch leesvoer’ enkele belevenissen van kruidenier De Niet uit de Eendrachtstraat. Een 
paar boekbesprekingen en tot slot uiteraard de Ledenactiviteiten. Kortom: er is weer veel te zien 
en te beleven in Vlaardingen op historisch gebied.

Eric van Rongen
Eindredacteur

Heb me Lief
Grafverzorging

Heeft u een dierbare verloren en vindt u het 

moeilijk om het graf/urnplaats netjes en een 

verzorgde uitstraling te geven?

Heb me Lief neemt graag deze zorg uit uw handen.

Tel. 06-16573441         www.hebmelief.com
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45 jaar HVV
Nog met goede herinneringen aan de histo-
rische dag in 2007 stonden we op 21 januari 
j.l. in alle vroegte klaar om het 9e lustrum 
van de HVV te gaan vieren. Natuurlijk 
hadden we veel ervaring op gedaan met de 
vorige historische open dagen in het Geu-
zen College, maar het blijft toch altijd weer 
spannend. We hadden meer standhouders 
dan vijf jaar geleden en er was ook meer 
ruimte ingericht voor films e.d. 

Dat er die dag ruim 600 bezoekers zou-
den komen hadden we niet verwacht 
en dat er velen de gehele dag bleven 

was bijzonder. Het was ook zo gezellig op deze 
grote Vlaardingen reünie. Zeer te waarderen 
is het dat nagenoeg het gehele Vlaardingse 
college onder de aanwezigen was en burge-
meester Bruinsma nu eens niet in officieel te-
nue, maar gewoon privé alles op zijn gemak 
kon bekijken.

Buiten bij de entree waren grote fotodoe-
ken van 2x3 meter met Vlaardingse visse-
rij afbeeldingen opgehangen en dat was een 
fraaie binnenkomer. De straffe wind deed de 
doeken bollen en leek het als of de afgebeelde 
schepen in volle zee waren. Verder bedekten 
een groot aantal doeken de wanden van de 
feestlocatie. Veel dank voor het gebruik van 
de doeken gaat uit naar Coerd de Heer van 
organisatiebureau “Op Koers” die dit alles be-
schikbaar stelde. 

Er waren die dag ook een aantal officiële mo-
menten. Jan Anderson, een van de oprichters 
van de HVV, presenteerde deeltje 22 uit de 
serie “Van ’t Oft naar ‘t Oofd” dat gaat over 
de geschiedenis van de Oude Lijnbaan. Het 
werd beschikbaar gesteld voor de leden van 
de HVV. Jan Anderson liet weten dat, toen 
de HVV net was opgericht, de eerste excur-
sie naar de Lijnbaan was en vandaar nu dit 
themaboekje. Uw voorzitter nam het eerste 
exemplaar dankbaar in ontvangst. 

Rond 13.00 uur mocht ik een ieder hartelijk 
welkom heten:

“Leden van de Historische Vereniging Vlaar-
dingen, wethouder Versluijs, leden van het 
college en gemeenteraad, gasten. Namens 
het bestuur van de Historische Vereniging 
Vlaardingen heet ik u hartelijk welkom op 
deze Historische Open Vlaardingen Dag, 
ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van 
onze vereniging. Vijf jaar geleden waren we 
hier ook voor een historisch feestje en na af-
loop van een succesvolle dag zeiden we tegen 
elkaar: zo, over 5 jaar moeten anderen het 
maar eens gaan doen. Tja, maar het is zulk 
een mooi werk om de HVV te besturen en je 
in te zetten voor de stad Vlaardingen, dat we 
nog steeds niet zijn weg te slaan. Jaarlijks een 
aanwas van zo’n 3% aan nieuwe leden, gewel-
dige activiteiten als lezingen en het uitgeven 
van Tijd-Schriften en Jaarboeken, dwingen je 
er gewoon toe om door te gaan. 

45 jaar Historische Vereniging Vlaardin-
gen. Een boeiende periode vanaf 1967 ligt 
achter ons en er is veel gebeurd in Vlaardin-
gen. Het visserijbedrijf maakte plaats voor 
grote industriële ontwikkelingen in Vlaar-
dingen en omgeving, en daardoor kreeg de 
werkgelegenheid in Vlaardingen een forse 
impuls. Nieuwe woonwijken en maatschappe-
lijke voorzieningen maakten van Vlaardingen 
een bruisende stad. Een mooie stad, gebouwd 
in de Wederopbouwperiode. Een stad waarin 
het goed toeven was, maar daarvoor moest 
wel een flinke tol betaald worden. Veel histo-
rische bebouwing verdween, de Westhaven-
kade 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 rui-
men. Er bleef nog maar weinig van het echte 
oude Vlaardingen over. Het is te zien op de 
vele foto’s en films hier in deze zaal. 

Woorden van gelijke strekking sprak ik 
5 jaar geleden ook tijdens het 40-jarig jubi-

...En het publiek genoot 
van de plaatjes.
Een van de vele foto’s 
die te zien zijn op de 
vernieuwde website.
(Foto collectie HVV, 
Han van Elk)

leum en eigenlijk is daar niet zo veel aan toe te 
voegen. Maar toch, in de toespraak van toen 
was ik ook flink kritisch over het gevoerde 
gemeentelijk beleid aangaande ons Cultuur-
historisch Erfgoed. Hierover valt toch wel wat 
te zeggen over de afgelopen 5 jaren, maar dan 
in de positieve zin. Actieplan Wonen kreeg 
volop de ruimte om uitgevoerd te gaan wor-
den, dus was er weer werk aan de winkel voor 
de HVV. Bijzonder is dat we destijds in het 
geweer kwamen voor behoud van het oude 
Vlaardingen en we ons nu inzetten voor wat 
er toen voor in plaats kwam. Gelukkig kreeg 
de HVV waarom zij altijd gevraagd heeft. Mee 
praten, denken, in het voortraject betrokken 
worden, adviseren en naar de HVV luisteren. 
Een grote omslag in meer historisch bewust-
zijn heeft plaatsgevonden en daar zijn we blij 
mee. Het heeft geresulteerd in vijf mooie ja-
ren. De Stichting Stadsherstel, Lijst Beeldbe-
palende Panden, Beschermd stadsgezicht om 
een aantal grote successen te noemen kwa-
men tot stand. Via het verenigingsblad Tijd-
Schrift hebben wij u daarover regelmatig op 
de hoogte gehouden.

Maar, wat ik daarin ook vaak schrijf en 
in het gemeentelijk overleg laat merken, dat 
waakzaamheid geboden blijft. Het kan wel 
een gewoonte worden dat het goed zo gaat met 
de HVV, maar scherp blijven en eens flink 
grommen kan geen kwaad. Het zou ten slotte 

fijn zijn als we de komende jaren op deze voet 
door kunnen gaan. Nu zeg ik dat een beetje 
met een ondertoon, omdat er toch wat kleine 
rimpeltjes zijn ontstaan in het betrekken bij 
stadse ontwikkelingen, en dat mogen geen 
barsten worden. 

Maar, het is vandaag feest en daarvoor zijn 
we hier bij elkaar dus laten we het 45-jarig be-
staan van de HVV groots gaan vieren. 

Ik wens u veel betrokkenheid bij onze ver-
eniging en natuurlijk veel genoegen met uw 
lidmaatschap. Wij zullen allen bij gezondheid 
nog een poosje ons best voor u blijven doen”.

Hierna sprak de wethouder van stadsontwik-
keling de heer J. Versluijs onze jubilerende 
vereniging toe, waarna hij officieel de ver-
nieuwde HVV website in de lucht bracht. De 
toespraak van de wethouder zal op de nieuwe 
website gepubliceerd worden.

Tot slot spreek ik mijn welgemeende dank uit 
naar allen die het mogelijk maakten om deze 
mooie dag te organiseren. Geweldig!

Zo zijn we overgegaan tot de orde van de dag 
en staat voor 27 maart a.s. de Algemene Le-
denvergadering gepland. Bij leven en gezond-
heid hoop ik u daar weer te ontmoeten.

Wout den Breems
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Het bestuur van de Historische Vereniging 
Vlaardingen nodigt de leden uit tot het 
bijwonen van een Algemene Ledenverga-
dering, die wordt gehouden op dinsdag 27 
maart 2012 in de aula van het Lentiz/Groen 
van Prinstererlyceum, ingang Rotterdam-
seweg. De bijeenkomst vangt aan om 20.00 
uur.

Agenda

1 Opening door de voorzitter, dhr. W.C. 
den Breems
2 Ingekomen stukken
3 Mededelingen
4 Notulen Algemene Ledenvergadering 
van 29 maart 2011 (zie pagina’s 7 - 9 van dit 
Tijd-Schrift)

De 44e Algemene Ledenvergadering 
werd in aanwezigheid van 55 leden 
gehouden in de aula van het Lentiz / 

Groen van Prinstererlyceum aan de Rotter-
damseweg  te Vlaardingen.

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

“Zoals u gewend bent wordt u regelmatig in 
het Tijd-Schrift van allerlei lopende zaken op 
de hoogte gehouden. En in het eerste Tijd-
Schrift van het jaar vindt u een uitgebreid 
verslag van het voorbijgegane jaar. Zo heeft u 
kunnen lezen dat er in het afgelopen jaar veel 
is gebeurt. We hebben ons als bestuur ingezet 
alles zo goed mogelijk te laten verlopen en in 
december passeerden we de 1400 leden. He-
laas staan we nu op 1355, waaronder nog een 
enkele achterstallige betaler, die naar het zich 
laat aanzien snel de contributie zal voldoen. 
Ruim 25 leden zijn uit het ledenbestand ge-
schrapt wegens het niet voldoen van de con-
tributie. Jammer, maar het steeds maar leuren 
om de contributie te betalen zijn we zat. 1355 
is ook mooi en kunnen we weer gaan groeien, 
daar helpt u natuurlijk vast aan mee.

Gelukkig waren er het afgelopen jaar 
geen schokkende sloopactiviteiten, maar de 
dreiging was er wel en zal dit jaar helaas zijn 
beslag gaan krijgen. Zo zal de Ichthuskerk af-
gebroken worden, maar door toedoen van de 
HVV zal het binnenplein met toren behouden 
blijven en worden ingepast in de nieuwe wo-
ningbouw. Ook is er veel te doen geweest over 
de sloopaanvraag van de portiersloge van 
voormalig HVO, een jaren-vijftig gebouwtje 
van de bekende architect Huig Maaskant. Er 
wordt onderzocht om het gebouwtje te gaan 
verplaatsen (naar Nagele in de Noordoost-

polder, waar een wederopbouwwijk wordt 
gerealiseerd). Waar de HVV vele jaren voor 
heeft geijverd is een lijst van Beeldbepalende 
panden, een Beschermd stadsgezicht en een 
Stichting Stadsherstel waarin de HVV zitting 
heeft: het is er allemaal gekomen en daar mo-
gen we toch trots op zijn. Mede door de goede 
verstandhouding en overleg met de gemeente 
maken we goede stappen vooruit. Ook het 
werk in de gemeentelijke monumentencom-
missie werpt vruchten af. 

Zo weet de gemeente ons te vinden als 
het gaat om leegstaande etalages te vullen. 
Onlangs nog de grote fotodoeken in het Le-
skipand en vorige week aan de dr. W. Beck-
mansingel. Leuke activiteiten om ons te pre-
senteren, maar wat een beetje tegenvalt is 
dat de gemeente niet thuis geeft wanneer het 
erom gaat eens mee te denken voor een eigen 
HVV ruimte. 

U heeft kunnen lezen dat het financieel 
ook een goed jaar was, een extra dik Tijd-
Schrift en een mooi Open Monumentendag-
nummer kon er allemaal van vanaf. Dit jaar 
moeten we het weer wat zuiniger aan doen. 
De bouw van een nieuwe website is in de plan-
ning, de aanschaf van een nieuwe laptop was 
noodzakelijk, en het huren van een grotere 
opslagruimte en aanschaf van stellingen was 
hard nodig.

Ook bestuurlijk verloopt het allemaal goed 
en u ziet bij de bestuursverkiezing dat de drie 
aftredende bestuurders nog een periode wil-
len doorgaan. We hebben er best nog wel zin 
in nu we wellicht in de ‘zeven vette jaren’ aan-
geland zijn, maar over vervanging zal de ko-
mende tijd extra nagedacht moeten worden.”  
Hiermee opende de voorzitter de vergadering.  

2 Ingekomen stukken
Berichten van verhindering waren ontvangen 
van de heren M. Thurmer, C. Zevenbergen, A. 

Graaf Dirk de Derde 
zal ongetwijfeld ter 

sprake komen tijdens 
de lezing van Kees en 

Tim.
(Foto: www.geheugen-

vannederland.nl)

Uitnodiging Algemene 
Ledenvergadering 2012

Notulen Algemene 
Ledenvergadering 29 maart 2011

5 Jaarverslag 2011 (zie pagina’s 10 - 14 van 
dit Tijd-Schrift)
6 Financieel verslag 2011 en begroting 2012 
(los bijgevoegd)
7 Verslag Kascontrolecommissie en benoe-
ming nieuwe Kascontrolecommissie
8 Voorstel tot verhoging van de contributie 
met ingang van 2013 naar € 17,50 en voor le-
den buiten Vlaardingen € 21,50
9 Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn de heren J. van 
Elk en E. van Rongen. Beiden  stellen zich her-
kiesbaar. Tijdens de ALV van 2011 is de heer 
E. van Rongen per abuis als aftredend en voor 
een nieuwe periode voorgedragen. Volgens het 
rooster van aftreden was dit onjuist.
10 Rondvraag
11 Sluiting gevolgd door pauze

Na de pauze zullen stadsarcheoloog Tim de 
Ridder en zijn collega dr. Kees Nieuwenhuij-
sen een lezing houden over “De 11e eeuw - de 
vroege middeleeuwen in Vlaardingen.” 
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den Hoedt, L. Vermeer en van mevrouw G. 
van der Weijden.

3 Mededelingen
De voorzitter vertelde dat er na de oproep 
voor een werkgroep begraafplaats Emaus tot 
nu toe vijf aanmeldingen zijn binnengeko-
men. De werkgroep zal zich gaan bezighou-
den met het inventariseren  van in eerste in-

van de Stichting Stadsherstel Vlaardingen, 
die oude panden in hun oude luister terug wil 
brengen. Onze voorzitter is namens de HVV 
lid van het stichtingsbestuur. In eerste in-
stantie is het vizier gericht op de Hoogstraat. 
Ook zal aandacht geschonken worden aan de 
economische aspecten, terwijl de heer Den 
Breems vooral oog heeft voor de historie zoals 
b.v. het Leskipand. 

Na de vraag of er in de toekomst nog een 
eigen ruimte voor de vereniging beschikbaar 
komt antwoordde de voorzitter dat dit voor-
lopig geen optie is door de bijkomende lasten. 
Het blijft wel een wens van de HVV.

De HVV heeft nu bij Dijkshoorn een gro-
tere opslag, stellingen hiervoor moeten nog 
worden opgebouwd en er wordt  aan de leden 
om hulp gevraagd. Hiervoor kan men zich tij-
dens de pauze aanmelden.

4 Notulen Algemene Ledenvergadering van 
30 maart 2010
De notulen (als vermeld in Tijd-Schrift) wer-
den zonder op- of aanmerkingen akkoord 
bevonden. Secretaris mevrouw G.H.J. Maat-
Grijsen en notuliste mevrouw M. van der 
Hoek werden bedankt voor het maken van 
het verslag.

5 Jaarverslag
Een schriftelijk reactie van de heer A. Maar-
leveld wat betreft het jaarverslag op pag.12 
linkerkolom: bijzonder onderwijs moet zijn 
buitengewoon onderwijs.

De heer A. van Wezel vroeg wat het voor-
deel is van het bezorgen van Tijd-Schrift door 
de leden. Het voordeel is dusdanig groot dat 
wanneer alles per post bezorgt zou worden de 
contributie verhoogd zou moeten worden.

Hierna werd het Jaarverslag 2010 met 
dank aan de secretaris door de vergadering 
akkoord bevonden.

6 Financieel verslag 2010 en begroting 2011
De voorzitter vermeldde dat leden die hun 

contributie niet betalen 3 keer worden be-
naderd. De penningmeester gaat de laatste 
keer (indien mogelijk) persoonlijk de leden 
bezoeken en haalt zo nog wat achterstallige 
contributie binnen. Leden die alsnog niet be-
talen worden geroyeerd. De heer A. van Wezel 
merkt op dat het perfect is geregeld, andere 
verenigingen werken met incassobureaus, dit 
komt weer bovenop de contributie. De pen-
ningmeester heeft bezwaar tegen een automa-
tische incasso,. omdat je dan vastzit aan een 
vast bedrag en de vereniging hierdoor veel 
extra inkomsten zou mislopen.

De voorzitter merkte op dat de werkwijze 
van de HVV wel veel energie kost, leden die 
hun contributie nog niet hebben betaald krij-
gen het Jaarboek nog niet. 

De heer K. Noordijk vroeg voor welke 
rekening de bank garant staat. De penning-
meester kon hier op antwoorden dat de ga-
rantie per rekening is. De heer F.W. Assenberg 
concludeerde dat het uitgeven van het boekje 
van RK WIK een voordelig saldo heeft op ge-
leverd.

Naar aanleiding van de melding dat een 
nieuwe laptop moest worden aangeschaft rea-
geerde de heer H. van Teijlingen spontaan dat 
de vereniging bij de stichting Stichting Volks-
gebouw Vlaardingen een donatie kan aanvra-
gen voor het bekostigen daarvan. Dit gebaar 
werd met applaus beantwoord.
 
7 Verslag Kascontrolecommissie en benoe-
ming nieuwe Kascontrolecommissie
De leden van de Kascontrolecommissie, de 
heer C. Zevenbergen en de heer H. van Te-
ijlingen, hadden de kas en boekhouding van 
de vereniging over het jaar 2010 gecontroleerd 
en akkoord bevonden. Zij stelden voor om 
de penningmeester en daarmee het bestuur 
te dechargeren voor het gevolgde beleid. Dit 
wordt door de vergadering overgenomen.  
Voor de kascontrolecommissie trad de heer C. 
Zevenbergen af. De heer M.J. van der Arend 
werd tot tweede lid benoemd en de heer F.W. 

Wittkampf tot plaatsvervangend lid. 

8 Bestuursverkiezing
De reglementair aftredende bestuursleden, 
de heren W.C. den Breems en A. Ouwen-
dijk werden door de aanwezige leden herbe-
noemd. Ten onrechte was door het bestuur 
de heer Van Rongen ook herkiesbaar gesteld 
(en hij werd ook door de vergadering herbe-
noemd). In de loop van 2011 bleek, dat de heer 
Van Rongen volgens het rooster van aftreden 
pas in 2012 herkiesbaar zou moeten worden 
gesteld. Daarom staat hij op de Algemene 
Ledenvergadering 2012 opnieuw (maar nu 
terecht) op de nominatie voor herverkiezing.

9 Rondvraag
Vanuit de vergadering werd opgemerkt dat bij 
het laatste Tijd-Schrift een folder was bijgeslo-
ten van het boek ‘Mensen recht doen, 25 jaar 
Geuzenpenning’ van Klaas Kornaat. Volgens 
deze folder kon men tot 1 maart vóórinteke-
nen op het boek, om het tegen een geredu-
ceerde prijs te verkrijgen. Tijd-Schrift kwam 
echter pas na 1 maart uit, waardoor dit prijs-
voordeel verviel. De heer Den Breems gaf aan 
dat er al ± 5000 folders via andere kanalen 
waren verspreid - men had hier dus op al kun-
nen reageren. Het boek zal echter in de pauze 
bij de boekentafel nog tegen de gereduceerde 
te verkrijgen zijn.

De heer B. Keizerwaard overhandigde de 
heer  Den Breems een fles wijn, aangezien het 
20 jaar geleden is dat hij in deze aula tot voor-
zitter werd gekozen.

10 Sluiting
Dit vond de voorzitter een goed moment om 
de vergadering te beëindigen en hij nodigde 
iedereen uit voor koffie/thee, om daarna te 
luisteren naar de lezing van de heer Keizer-
waard over ‘Vlaardingen in de vijftiger jaren- 
op weg naar de toekomst’.

Een van de platen die 
in de etalage van het 
Leskipand te zien is.

(Foto: Collectie HVV)

stantie de oudste grafmonumenten. Voor de 
begraafplaats is er door een landschapsarchi-
tect  een voorlopig ontwerp gemaakt voor het 
opknappen van het gehele groen: een aantal 
bomen die in slechte staat verkeren zijn in-
middels gekapt, de grote Taxushagen zullen 
worden gesnoeid en paden worden verhard. 
De heer Den Breems gaat binnenkort contact 
opnemen met de beheerder om hierna met de 
werkgroep te gaan inventariseren en te kijken 
wat er voor restauratie in aanmerking komt. 
Verder vermeldde de voorzitter de oprichting 
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Het totale aantal leden per 1 januari 2011 
bedroeg 1376. In de loop van het jaar 2011 
meldden zich 43 nieuwe leden aan, terwijl 
gedurende het jaar door opzegging, over-
lijden en verwijdering uit het ledenbestand 
vanwege het niet voldoen van de contributie 
van 75 leden het lidmaatschap werd beëin-
digd. We begonnen 2012 dus met 1344 le-
den, maar omdat er 11 nieuw lidmaatschap-
pen per 1 januari ingingen, was dat ledental 
al direct gegroeid naar 1355.
 

De Algemene Ledenvergadering werd 
gehouden op 29 maart 2011 in de 
aula van het Lentiz/ Groen van Prin-

stererlyceum aan de Rotterdamseweg. Het 
verslag van deze bijeenkomst vindt u op de 
pagina’s 7 - 9 van dit Tijd-Schrift.

Het bestuur kent sinds de Algemene Leden-
vergadering van 2011 de volgende samenstel-
ling:
De heer W.C. (Wout) den Breems, voorzitter 
Mevr. G.H.J. (Anneke) Maat-Grijsen, secre-
taris
De heer A.W.J. (Arnold) Andriessen, pen-
ningmeester
De heer J. (Han) van Elk, ledenactiviteiten / 
Jaarboek
De heer E.A. (Ernst) Lohmann
De heer A. (Arie) Ouwendijk, coördinator le-
denactiviteiten
De heer E. (Eric) van Rongen, ledenadmini-
stratie / eindredacteur Tijd-Schrift / webmaster
Notuliste van het bestuur is mevr. M. (Tine-
ke) van der Hoek 

Het bestuur kwam in 2011 vijf 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 kijken 
we met voldoening terug op het jaar 2011. De 
stijging van het ledental was in het verslagjaar 

wat minder dan voorgaande jaren, ondanks 
dat mogen we in een tijd van forse bezuinigin-
gen zeer tevreden zijn. Het is dan ook altijd 
weer een uitdaging om de financiële touwtjes 
goed in de handen te houden. Op die manier 
blijft het mogelijk om een laagdrempelige con-
tributie te realiseren, die voor een ieder aan-
trekkelijk is.

Betreurenswaardig was het ook dit jaar 
weer dat een niet onaanzienlijk aantal leden 
de contributie niet tijdig, of geheel niet, be-
talen. Om onze doelstellingen te kunnen re-
aliseren, en om de contributie laag te blijven 
houden, kunnen we niet zonder een tijdige 
contributiebetaling. Bovendien kost het innen 
van de achterstallige contributies het bestuur 
steeds weer erg veel inspanning, die niet no-
dig zou moeten zijn. Die tijd en dat geld kan 
nuttiger worden besteed!

In 2011 is een nieuwe laptop aangeschaft 
die bekostigd is door een mooie donatie van 
Stichting Volksgebouw Vlaardingen. Veel 
dank daarvoor!

Bestuursactiviteiten
Het project om etalages van leegstaande win-
kelpanden met oude historische foto’s te vul-
len is voor een poosje stilgezet. In januari van 
dit verslagjaar zijn de etalages van de z.g. Le-
ski panden aan de Hoogstraat nog ingericht 
met grote fotodoeken. Het winkelend pu-
bliek geniet er met volle teugen van. Ook de 
aan dr. Wiardi Beckmansingel heeft de HVV 
een leegstaande winkel op verzoek van de ge-
meente Vlaardingen gevuld met foto’s.

Lentemarkt, Loggerfestival, Open Monu-
mentendag en 60 jaar Billitonlaan waren eve-
nementen waar de HVV zich presenteerde. 
Het zijn mooie gelegenheden om het werk van 
de HVV uit te dragen en leden te werven.  

Bij vele historische activiteiten, zoals 
de uitreiking van de Geuzenpenning, ope-
ningshandelingen van diverse tentoonstel-
lingen, boekuitreikingen en de informatie-

bijeenkomst Beeldbepalende Panden gaf de 
HVV acte de présence. Voor de cursus ‘Ken 
uw Stad’ werden door de voorzitter en pen-
ningmeester voordrachten gehouden over het 
werk van de HVV. 

In samenwerking met de Stadsbiblio-
theek Vlaardingen, waar we onder andere 
ook betrokken zijn bij het HIP (Historisch 
Informatie Punt), is ook in 2011 een Vlaar-
dingen-expositie ingericht. Twee maal heeft 
onze voorzitter in de bibliotheek op woens-
dagmorgen een lezing over oud-Vlaardingen 
verzorgd. Voor het kwartaalblad ‘Watermerk’ 
van Waterweg Wonen verzorgde hij artikelen 
over oud-Vlaardingen. En in 2011 verzorgde 
de voorzitter namens de HVV wederom een 
fotorubriek in Groot Vlaardingen. Hierop 
blijven veel leuke reacties uit de Vlaardingse 
gemeenschap binnenkomen.

Regelmatig komen er via de website (www.
hvv-vlaardingen.nl) vragen en opmerkingen. 
Deze vragen worden zoveel mogelijk beant-
woord en zo nodig doorgespeeld naar het 
Stadsarchief, waar de HVV goede contacten 
mee heeft

Verder acteerde de HVV op velerlei fron-
ten. De lijst Beeldbepalende Panden nadert 
zijn afronding; door de gemeente worden de 
zienswijzen die door eigenaren zijn ingediend 
afgehandeld. Het werk in de werkgroep ‘Hoe 
verder met de Touwbaan?’ was dit jaar wat 
minder, maar achter de schermen wordt hard 
gewerkt aan een nieuwe herinrichting van het 
gebied. 

Stad en Monument 
Van tijd tot tijd leest u in Tijd-Schrift over alle 
zaken die te maken hebben met stadsontwik-
kelingen. In het kwartaaloverleg dat de voor-
zitter en secretaris hebben met de heer Hoo-
gerwaard, beleidsmedewerker monumenten 
van de gemeente Vlaardingen, komt daarin 
van alles aan de orde. Dit zijn altijd positieve 
gesprekken, waarbij ook zeker stevig wordt 
gediscussieerd over stadsontwikkelingen. 

Met de gemeente is afgesproken dat de HVV 
op voorontwerpen van bestemmingsplannen 
kan reageren. Op drie van die plannen heeft 
de HVV het afgelopen jaar gereageerd.

Ook de Gemeentelijke Monumenten-
commissie werd door de HVV voor diverse 
onderwerpen van historische achtergrond 
informatie voorzien. In februari 2011 is de 
Stichting Stadsherstel Vlaardingen 
(SSV) opgericht. 

Onze voor-
zitter heeft namens de 

HVV zitting in het stichtingsbestuur. Infor-
matie over de SSV is te vinden op www.stich-
tingstadsherstel.nl.

Inmiddels ziet ook Het Oude Thuis er 
weer fraai uit, nu nog bewoning! Wat bewo-
ning betreft is de HVV heel blij dat het pand 
van de Stadsschool aan de Markt weer een 
woonfunctie heeft gekregen, in plaats van dat 
het, zoals de plannen waren, verbouwd is tot 
een Stadhotel.

Ondanks al deze goede berichten waren er 
ook helaas weer minder leuke zaken aan de 
orde en dit ging dan veelal over sloopactivi-

Groot Vlaardingen 
publiceert regelmatig 
artikelen over oud 
Vlaardingen.

Jaarverslag 2011
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teiten. Die gaan gewoon door, soms begrijpe-
lijk, maar vaak: waarom toch? In 2011 heeft 
de slopershamer huisgehouden in de dr. H. 
Bavinckschool en diverse gebouwen van het 
voormalige Havenbedrijf Vlaardingen Oost 
en werden aanvragen ingediend voor sloop 
van het kuiperijpakhuis van Wouter Sterk aan 
de Koningin Wilhelminahaven en voor delen 
van het voormalig postkantoor aan de West-
havenkade. Er is ongenoegen bij de HVV over 
de onduidelijkheden over wat er nu precies 
gaat gebeuren met dit gebouw. Uit de dr. H. 
Bavinckschool zijn gelukkig twee fraaie tegel-
tableaus bewaard gebleven. 

Voor velen was het schrikken bij het zien 
van het vele snoeiwerk dat in het Hof en 
Oranjepark heeft plaatsgevonden. Inmiddels 
zijn er veel nieuwe bomen en struiken geplant 
en kunnen we niet wachten op het voorjaar 
als alles gaat uitlopen en we kunnen genieten 
van het nieuwe frisse groen. 

Commissies
In 2011 heeft het commissiewerk weer van 
veel leden tijd en aandacht gevergd. Dit werk 
mocht weer in hoge mate bijdragen aan het 
functioneren en het aanzien van de Histori-
sche Vereniging Vlaardingen.
   
Publicaties
De redacties van het Historisch Jaarboek en 
van Tijd-Schrift werkten met veel overgave 
om de HVV-publicaties tijdig en met mooie 
artikelen te laten verschijnen. Ook onze 
drukkerij Stout zijn we zeer erkentelijk voor 
de goede samenwerking.

Tijd-Schrift
Nummer 119 bevatte behalve de jaarstukken 
een artikel van drs. M. den Admirant over 
relletjes in crisistijd. Een boeiend verhaal over 
een krachtdadig optreden van de politie in 
Vlaardingen in 1932 tegen demonstranten.

In nummer 120 konden we lezen wat de 
‘De nacht van Schriel’ teweeg heeft gebracht 

in Vlaardingen. Het ‘Gat in de Markt’ was 
daar de oorzaak van. Jan van Hees vertelde 
naar aanleiding van het artikel van Den Ad-
mirant hoe het Jan Baghus uit de Eendracht-
straat verging.

Tijd-Schrift nr. 121 stond geheel in het te-
ken van Open Monumentendag, waarvan het 
thema was Hergebruik. De start van de dag 
was bij de fraaie monumentale villa IJzer-
mans aan de Schiedamseweg waarin thans 
het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is ge-
vestigd. Door het fonds werd die dag een mooi 
boek gepresenteerd over de familie IJzermans. 
Ons bestuurslid Arie Ouwendijk heeft deze 
dag als plaatselijk coördinator namens de 
Landelijke OMD weer met veel verve geor-
ganiseerd. Medewerking van de gemeentelijk 
monumentenambtenaar, de Stichting Flagen, 
de heer Frits van Ooststroom en het Stadsar-
chief waren daarbij onmisbaar.

Tot slot nummer 122, dat geheel was gewijd 
aan de brandweer in Vlaardinger-Ambacht. 
Kees Verhulst, bekend uit het brandweerwe-
zen, was daarvan de auteur. Bijgevoegd was 
een fraaie uitnodiging voor het HVV-jubile-
um van 21 januari 2012. 

De redactie van Tijd-Schrift bestaat uit Klaas 
Bloem, Michel Carree, Aad Maarleveld en 
Eric van Rongen (eindredacteur).
 
Jaarboek
In november verscheen de 35ste uitgave van 
het Historisch Jaarboek Vlaardingen. Een 
jaarboek dat tot een van de toppers gerekend 
mag worden. Een prachtige levensbeschrij-
ving van de Vlaardingse huisarts Corne-
lis Moerman vulde het Jaarboek. Jeroen ter 
Brugge, de auteur van het artikel, heeft uitge-
breid onderzoek gedaan om dit boeiende ar-
tikel te schrijven. Er zijn veel reacties uit het 
gehele land op het Jaarboek binnengekomen. 
Uiteraard bevatte het Jaarboek ook weer kro-
nieken; die van 2010 is opgesteld door Mari-
anne van Papeveld-Hörst en de kroniek van 

1960 door Anneke Maat-Grijsen. 
Verder bevatte de uitgave de 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 uitreiking van het Jaarboek vond 
plaats in de ‘Windwijzer’ aan de Schiedam-
seweg, waar burgemeester T.P.J. Bruinsma en 
professor W. Frijhoff de eerste exemplaren in 
ontvangst namen.

De redactie van het Historisch Jaarboek bestaat 
uit Ellen Boonstra-de Jong (coördinator), Han 
van Elk, Jan van Hemert, Hans Mathijssen, 
Perry Moree en Arie Stolk.

Ledenactiviteiten
Ook de Commissie Ledenactiviteiten heeft in 
2011 weer veel werk verzet om voor leden en 
belangstellenden een mooi lezingenseizoen te 
verzorgen. De lezingen werden goed bezocht, 
met een gemiddelde van 60 belangstellenden. 

Lezingen 
De eerste lezing van 2011 was op dinsdag 25 
januari en we waren te gast in de vernieuwde 
Brasserie van het Zonnehuis. Het was een 
avond gevuld met het vertonen van oude dia’s 
van Vlaardingen. Weer eens op de ouderwetse 
manier, want tegenwoordig zijn Powerpoint 
presentaties in zwang. Ook werd op die avond 
de website www.geschiedenisvanvlaardingen.
nl in de lucht gebracht. 

Op dinsdag 22 februari waren we te gast 
in de ‘Lyndraajer’ waar Siebe Idzinga ons mee 
nam in de krant van toen. Allerlei leuke ad-
vertenties kwamen aan bod en de aanwezigen 
genoten merkbaar. 

Op dinsdag 29 maart vond de Algemene 
Ledenvergadering plaats in de aula van het 
Lentiz/Groen van Prinstererlyceum aan de 
Rotterdamseweg. Na de pauze nam Bram 

Keizerwaard ons mee naar de vijftiger jaren, 
waarin de slogan ‘Op weg naar de  toekomst’ 
een bekende uitspraak was. Vlaardingen 
moest op in de vaart der volkeren en daar 
wisten toenmalig burgemeester J. Heusdens 
en wethouder van stadsontwikkeling T. de 
Bruin wel raad mee. 

Dinsdag 26 april was de schrijver van het 
boek ‘Baggergoud’, Daniël van den Bos uit 
Ede, naar de ‘Lyndraajer’ gekomen om daar te 
vertellen over de ramp met de Loodsboot vlak 

Dokter Moerman staat 
centraal in het 35ste 
Historisch Jaarboek 
Vlaardingen.
(Foto uit het materiaal 
van Jeroen ter Brugge, 
niet gepubliceerd)
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voor de ENCK aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, met aan boord bijna 1000 
goudstaven van de Nederlandse bank. 

Het winterseizoen begon op 25 oktober, 
toen we in de ‘Lyndraajer’ konden luisteren 
naar stadsdeskundige Bert van Bommel, die 
veel over Beeldbepalende panden vertelde. 

Bestuurslid Ernst Lohmann nam ons op 
23 november in de grote zaal van de Marnix-
flat mee naar de beginjaren van de Westwijk. 
Woningen, winkels en personen kwamen 
ruim in beeld en de spreker vertelde er veel 
wetenswaardigheden bij. 

De commissie Ledenactiviteiten bestaat uit 
Arie Ouwendijk (coördinator), Han van Elk, 
Tineke van der Hoek, Arie Stolk, Max Thur-
mer en Paul Westerdijk.

Emaus
Na een oproep in Tijd-Schrift 119 om een 
werkgroep op te richten voor het inventari-
seren van de grafmonumenten op begraaf-
plaats Emaus kwamen verschillende reacties 
binnen. Zo kon er in mei begonnen worden 
met een groep van 10 personen en is er hard 
gewerkt om de vele graven te beschrijven en te 
fotograferen. Een heel karwei, daar veel zer-
ken nauwelijks meer leesbaar zijn. In 2011 is 
een groot aantal vakken beschreven en zijn er 
voor het opknappen van grafzerken offertes 
aangevraagd. Ook werden een aantal mooie 
donaties ontvangen voor het opknappen. In 
2012 zal dit verder zijn beslag moeten krijgen. 
In Tijd-Schrift 121 werd verslag gedaan van 
het werk en daarin werden ook de werkgroep-
leden genoemd. Op de website van de HVV 
is binnenkort een uitgebreide nieuwsbrief te 
lezen over het werk op de begraafplaats.

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. In 2011 is een begin gemaakt 
met het bouwen van een nieuwe, verfrissende 
website. Tijdens het jubileum op 21 januari 
2012 is deze nieuwe site in de lucht gegaan. De 
website wordt beheerd door Eric van Rongen.

Woord van dank
Veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers die in 
de commissies actief zijn. Eveneens is er veel 
waardering voor de bezorgers van het Jaar-
boek en Tijd-Schrift. 

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin 
van tijd tot tijd mededelingen van het be-
stuur worden gedaan als de Historische Ver-
eniging ten strijde trekt om ons historisch 
erfgoed te behouden. Mededelingen over 
positieve en negatieve gebeurtenissen. En 
die zijn er altijd wel!

Uitgebreid ben ik in het vorige Tijd-
Schrift ingegaan op verschillende 
zaken en was u weer van veel op de 

hoogte. In het ‘Van de voorzitter’ merkte ik 
op dat er toch wat rimpeltjes zijn ontstaan en 
daarvoor verwijs ik u naar het vorige Tijd-
Schrift. 

Een goede zaak wat betreft de oude Keer-
sluizen meldde ik u. Maar de communicatie 
richting HVV is daarna stil komen te liggen. 
Zo ook wat betreft het pakhuis van Wouter 
Sterk aan de Koningin Wilhelminahaven. 
Gezegd moet wel worden dat hierin ook de 
eigenaar onvoldoende verantwoordelijkheid 
neemt.

Op 19 december 2011 heeft de HVV gere-
ageerd op verbouwingsplannen aan het voor-
malige Postkantoor aan de Westhavenkade. 
Vele malen is tijdens overleg gevraagd naar de 
toekomst van het gebouw en was er niets over 
te melden, totdat ineens een vergunning was 
aangevraagd voor wat sloopactiviteiten. Eind 
januari als ik dit stukje schrijf was er nog geen 
reactie ontvangen, terwijl in het Vlaardingse 
velen al weten te vertellen wat er gaat gebeu-
ren met het gebouw. Waarom de HVV het 
niet mag weten?! 

Jammer dat de HVV ook niet is betrokken 
bij de herinrichting van de Westhavenplaats/
kade. We hebben in een beginfase van de plan-
vorming wel historisch fotomateriaal ervoor 
aangedragen, maar we zien daar nauwelijks 
iets van terug. De HVV houdt zich tenslotte 
niet alleen bezig met gebouwen, maar ook met 
de herinrichting van ruimtelijke gebieden en 

dan vooral als het om historische plekken gaat 
als b.v. de Markt en Westhavenplaats. 

Op 8 februari is er een gesprek geweest 
met de wethouder om de ontstane rimpeltjes 
weer glad te strijken en is verder opheldering 
verschaft. Tijdens het gesprek is gevraagd 
naar de toekomst van het Hollandiagebouw 
als de Vrij Academie naar het Postkantoor is 
verhuisd. Wij maken ons zorgen als het voor 
langere tijd leeg komt te staan. Tot slot is uit-
gesproken dat er goed overleg zoals is ingezet 
moet blijven plaatsvinden. De HVV is een be-
langrijke gesprekspartner. 

Een korte Wetenswaardigheden dit keer, 
maar wel met voldoende spanning!

De nieuwe website is 
tijdens de jubileumdag 

de lucht ingegaan.

Het postkantoor moet 
een heuse cultuurtem-
pel gaan worden...
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

Excursie
Op zaterdag 25 juni vertrok een volle bus 
voor de jaarlijkse excursie, dit keer naar De-
venter. Daar werden we ontvangen met koffie 
en de plaatselijke lekkernij Deventerkoek. De 
stadswandeling die daarop volgde was zeer de 
moeite waard. Na een prima lunch kon een ie-
der zijns weegs gaan en wisten velen de oude 
kerken te bezoeken, of gezellig te winkelen of 
natuurlijk ook in de vele boekwinkeltjes te kij-
ken of er wat van haar of zijn gading bij was. 

Wetenswaardigheden
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In 2006 heeft de heer J.A. de Niet een boekje 
uitgegeven met bovenstaande titel. Van zijn 
zoon, Ronald de Niet, ontvingen wij een 
paar hoofdstukjes, die een aardig tijdsbeeld 
geven van de jaren vijftig en zestig. 

5 December: veertig boterletters in de aan-
bieding

Het is begin november 1957. Alle 
voorbereidingen voor de decem-
bermaand worden getroffen. De St. 

Nicolaasartikelen komen al binnen. Wel wat 
veel, denk je dan, maar ja, als je zo’n einde-
jaarsbeurs bezoekt en al dat moois en lekkers 
ziet uitgestald moet je sterk in je schoenen 
staan om niet al te snel toe te happen. De ge-
zellige sfeer, vriendelijke vertegenwoordigers 
die je koffie aanbieden, wat lekkers erbij, la-
ter eventueel een drankje. Gewapend met een 
groot orderboek en een prachtig verkoop-
praatje gaan ze dan met je aan de slag. Tiny is 
nooit zo onder de indruk van die mannen en 
laat zich niet gauw verleiden tot al te veel in-
kopen. Gelukkig kunnen we van de vrij dure 
artikelen, die meestal per zes zijn verpakt, 
ook afzonderlijke exemplaren krijgen. Na een 
naar ons idee redelijke order nemen we af-
scheid en worden we verrast door een leuke 
attentie, zijnde een origineel Makkumer aar-
dewerken bord. Toch leuk, zo’n avondje uit.

Half november komen de eerste bestellingen 
binnen. Mijn stemming daalt als ik de doos 

met suikerbeesten open en zie dat uitgere-
kend de grootste en duurste exemplaren stuk 
zijn: kop eraf of poten gebroken. Mopperen en 
schelden is het gevolg. “Tel uit je winst”, bries 
ik uit. Maar gelukkig dat je dan een vrouw 
hebt die in staat is alles te relativeren. “Rustig 
nou maar, ik repareer die beestjes wel. Heb ik 
van mijn broer geleerd, die is immers banket-
bakker en maakt zelf suikerbeesten. Daar in 
die bakkerij gebeurt ook weleens wat. Laat het 
maar aan mij over.”

Wat betreft de kerstpakketten mogen we dit 
jaar ook niet mopperen. Alweer een grote or-
der van een bouwbedrijf, ongeveer 80 stuks. 

“Rustig blijven”, zou Tiny zeggen. De overbu-
ren tikken tegen het raam en vragen waar ik 
moet zijn. Op het kantoor van een construc-
tiebedrijf waar ik veertig boterletters moet af-
leveren. “Nou, dan zou ik ze maar lekker zelf 
opeten, want vorige week hebben ze dat hele 
kantoortje leeggehaald. De zaak schijnt fail-
liet te zijn.”

Mooie boel. Een ander adres heb ik niet. Ho-
pelijk komt hij ze vandaag nog zelf ophalen, 
maar zonder te betalen krijgt hij ze van mij 
niet meer mee. IJdele hoop. Ik zit met veertig 
boterletters opgescheept en heb nog slechts 
één dag om die dingen kwijt te raken. Snel een 
reclamekaart maken: De echte roomboterlet-
ter! Nu met één gulden korting!

Op hoop van zegen. Maar waarachtig, het 
werkt. Een paar kleine bedrijfjes in de buurt 
nemen er elk een stuk of vijf mee en op 5 de-
cember om vijf uur in de middag - we zijn een 
uur eerder gesloten - heb ik nog slechts zeven 
exemplaren op de toonbank staan. Die ver-
koop ik na de Sint nog wel. Met twee gulden 
korting.

Maar nu eerst naar de Valeriusstraat waar 
pa en ma Schippers ons verwachten om pak-
jesavond te vieren. Ik besluit een boterletter 
mee te nemen, profiterend van de twee gulden 
korting.

Sneeuw en ijzel

De bezorgwijk van onze winkel breidt zich ge-
staag uit. Er wordt in deze tijd volop gebouwd 
in Vlaardingen en omdat een aantal van onze 
klanten verhuist naar een van de nieuw ge-
bouwde wijken, waar nog geen winkels zijn, 
vindt men het prettig als ik eenmaal per week 
de boodschappen kom bezorgen. Voor mij de 
mogelijkheid de omzet op peil te houden en 
zo mogelijk te vergroten. We maken de af-
spraak dat ik op vrijdagmorgen de bestelling 
kom opnemen en de boodschappen later op 
de dag kom bezorgen. Dan neem ik ook direct 

De winkel in de begin-
jaren.

(Foto: collectie auteur)

Dat wordt dus weer overwerken.

Enkele dagen voor St. Nicolaas komt een me-
neer de winkel binnen die vraagt of hij veertig 
boterletters kan bestellen en of ik ze dan op 4 
december kan bezorgen op zijn kantoor in de 
Willem Beukelszoonstraat, vlak bij ons om de 
hoek. Hij blijkt elders een constructiebedrijf 
te hebben. Doe de rekening er maar gelijk bij.
Komt voor elkaar, meneer!

Op 4 december sta ik dus voor genoemd adres 
met de veertig boterletters en de rekening. 
Ik bel aan. Geen gehoor. Ik bel nog eens aan, 
maar weer niets. Enige angst bekruipt me. 

Mijnheer Nido, herinneringen van  een Vlaardingse kruidenier
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de weekendaanbiedingen mee zodat de klan-
ten daar ook meteen van kunnen profiteren.
Met een grote mand achterop de fiets kan ik 
maximaal vier bestellingen meenemen, al 
steekt er hier en daar wel wat onder en boven 
uit.

Het is deze keer een koude februari. De 
weg is hier en daar glad door opvriezing met 
een laagje sneeuw. “Doe je kalm aan?”, zegt 
Tiny als ik op het punt van vertrekken sta. Ja, 
hoor, niets aan de hand. Hoewel...

Eenmaal aangekomen in de nieuwe wijk - 
en ik rij toch heel voorzichtig - ga ik in een 
bocht ongenadig onderuit. Vier dozen vol met 
boodschappen als boter, suiker, koek en fles-
sen bleekwater, schuiven als over een glijbaan 
over straat. Uit mijn ooghoeken zie ik bij de 
verschillende flats gordijnen openschuiven 
en vrouwen verbijsterd naar buiten kijken. Ik 
constateer enige hilariteit. Men ziet er duide-
lijk de lol wel van in. Ik niet dus! Met de moed 

der wanhoop gris ik alles bij elkaar, zwiep het 
in de mand en rij met de pest in mijn lijf terug 
naar huis. “Ben je nu al terug?”, is het eerste 
dat mijn vrouw roept als ze mij ziet. “Ja, en 
kijk maar eens in de mand en heb het lef niet 
dat je in de lach schiet.”

“Ga eerst maar even naar achter, je eigen 
even opwarmen...”, zegt de lieverd, “dan zul-
len wij de boel wel opruimen en de bestellin-
gen opnieuw in orde maken.”

Om de hoek van de deur roept ze nog: 
“Trek een schone broek aan, want die ziet er 
niet uit!”

Wat moet een man zonder vrouw beginnen.

Een lang gekoesterde wens gaat in vervul-
ling

De eerste drie maanden van 1960 als zelf-
standig ondernemer laten wat omzet betreft 
een ongunstig beeld zien. Het eerste kwartaal 
1959 was de omzet ƒ 26.891,--, dit kwartaal 
ƒa25.779,--. Een troost is, dat er een algemene 
kleine teruggang in de economie is, en het 
vakblad ‘De Kruidenier’ ongeveer hetzelfde 
beeld schetst. Niet al te ongerust zijn, maar 
toch! In de loop van het jaar wordt er door de 
Vlaardingse Middenstandscentrale een cur-
sus Verkoopkunde aangeboden, onder leiding 
van Neerlands bekendste reclameman Franc 

Bico. We schrijven ons beiden in. De cursus 
duurt vijf avonden, en we leren er op vakkun-
dige wijze onze waar aan de man of vrouw te 
brengen. Veel wisten we al. Op de slotavond 
krijgen we het ‘Diploma Verkoopkunde’ als 
bewijs de cursus met goed gevolg te hebben 
doorlopen. Eindelijk weer eens een diploma 
erbij. 

Als werknemer krijg je naast het loon een ren-
tezegel. Dit systeem wordt beheerd door de 
‘Raad van Arbeid’ en is bedoeld als een soort 
pensioentje voor de oude dag. Nu ik zelfstan-
dig ondernemer ben, vervalt dat, en zo komt 
er op zekere dag het bericht dat er aan zegels 
een bedrag van ƒ 317,50 is gespaard. Uitkering 
zal geschieden in 1990. Prettig idee, zo’n uit-
kering op je zestigste verjaardag.

Aangemoedigd door de studie Verkoopkun-
de, gaan we plannen maken om ons assorti-
ment levensmiddelen uit te breiden met fijne 
vleeswaren. De vorige baas zag het niet zo zit-
ten, maar wij wel hoor! Hoe gaan we dat aan-
pakken? Er moet dus een vleeswarenkoeling 
komen, en een snijmachine. Volgende vraag: 
waar plaats je zo iets, en met welke vleeswa-
renleverancier ga je in zee? We leggen contact 
met een vertegenwoordiger van vleeswarenfa-
brikant ‘Meester’, die de reclameslogan voert 
“Meer, Meest, Meester”. Op een avond komt 

De Eendrachtstraat 
bruist hier van het 
leven.
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)

Bestellingen wegbren-
gen. Eerst op de fiets, 
later op de brommer. 

(Foto: collectie auteur)
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In de Dwarsbleekstraat 
heeft waterstoker La-
croix zijn nering.
(Foto: collectie Stads-
archief Vlaardingen)hij met een tas vol lekkers. Na een kop kof-

fie gaan we, met een stukje worst erbij, de 
winkel in, om eens te kijken hoe we ruimte 
kunnen maken voor een koelvitrine. Na veel 
overleg tovert onze vleeswarenman het ei van 
Columbus te voorschijn. De etalage moet ver-
dwijnen, dat scheelt ruim een meter ruimte. 
Tiny ziet me bleek wegtrekken. De etalage, 
het visitekaartje van de zaak! Onmiddellijk 
protest van mijn kant: “dat kan niet, ik heb 
niet voor niets twee keer een prijs gewonnen 
met een etalagewedstrijd, één keer was ik zelfs 
de beste van Zuid-Holland. Zoiets doe je toch 
niet zomaar weg!”. “Mijnheer de Niet, wat wil 
je nou eigenlijk, een meerwaarde van de zaak, 
met flinke omzetstijging, of een mooie eta-
lage?” Uit mijn ooghoeken zie ik Tiny glunde-
ren, en denken: “zo, die zit!”. “Trouwens”, gaat 
de man verder, “grote zaken zoals De Gruyter, 
Simon de Wit, Albert Heijn en de Co-op heb-

ben al lang geen etalage meer, ga maar kijken”. 
Oké dan, maar ik wil in ieder geval nog een 
klein randje om wat te etaleren. “Zullen we 
dat dan maar toestaan, Mevrouw de Niet?”. 
“Vooruit dan maar”, zegt ze niet zonder enige 
ironie.

We gaan naar binnen voor een borrel en 
praten verder. De vleeswaren komen op ta-
fel, het mes komt te voorschijn, en proeven 
maar. Als het eventueel niet doorgaat, heb-
ben we toch een gezellige avond gehad! Af-
gesproken wordt, dat ik een aannemer laat 
komen om het karwei te klaren. Daarna zal 
mijnheer Meester de maat komen nemen voor 
het plaatsen van het koelmeubel. De prijs is 
ongeveer ƒa1.120,--. Als alles doorgaat, zorgt 
hij voor een openingsfolder met leuke aanbie-
dingen en komt hij zelf twee dagen helpen om 
te snijden en te verkopen. 

Nog meer omzetkansen

Het gaat zo goed met de zaken, dat we zelfs 
al twee winkelmeisjes in dienst hebben. Maar 
we willen meer. 

Al geruime tijd gaan er geruchten in de 
buurt dat de kruidenier/waterstoker Lacroix 
achter ons in de Dwarsbleekstraat de zaak gaat 
sluiten. Nieuwe kansen? Lacroix verkoopt o.a. 
petroleum, uit een 200-liter vat aan zijn klan-
ten, die meestal met een kannetje van vijf liter 
bij hem komen tanken. Veel mensen, vooral 
ouderen, moeten ’s winters bij vorst in de keu-
ken en toilet, die meestal uitgebouwd zijn, met 
een petroleumkacheltje de kou verdrijven, an-
ders bevriest de waterleiding (er was nog geen 
centrale verwarming). “Mijnheer Nido, ken u 
geen petroleum gaan verkopen, want ik zou 
niet weten, waar ik anders in de buurt terecht 
kan”, vragen sommige klanten.

Op de vrije 
d i n s d a g -
middag be-
sluit ik eens te 
informeren bij La-
croix, in de hoop dat 
hij me te woord staat, 
gezien de niet al te beste 
collegiale betrekkin-
gen, maar het valt alles 
mee. “Mijnheer Nido, 
kom er in, je hebt zeker 
gehoord dat we gaan 
stoppen met de handel, 
we houden het voor ge-
zien”. Voor ik kan zeg-
gen waar ik voor kom, 
gaat het gesprek gelijk 
over de olie-verkoop en 
dat dat goede handel is, “maar 
je moet natuurlijk die handel niet in je win-
keltje hebben, want dat stinkt te veel”. Ik sta 
even met mijn mond vol tanden, dat was nou 
juist de reden om eens te informeren. Kan 
ik de oliehandel overnemen misschien? In 
de schuur achter de winkel zou ik eventueel 
dat vat kunnen plaatsen, en de bevoorrading 
kan gemakkelijk door de achteruitgang-steeg 
in de Dwarsbleekstraat. “Mijnheer Nido, je 
kan zo de handel overnemen, alleen voor dat 
200-litervat met pomp moet je honderd gul-
den betalen, plus natuurlijk nog de aanwezige 
inhoud.”

Met Esso Nederland N.V. wordt op 25 
november 1963 een contract afgesloten voor 
levering van petroleum. Een jaar later wordt 
door Esso nog een tweede vat van 200 liter 
geleverd. De buurtbewoners blij, en ik heb er 
een leuk handeltje bij, met goede verdiensten, 
zonder concurrentie.



22

‘(Vlaardingse) Affiches uit de collectie van 
het Streekmuseum Jan Anderson’, samen-
gesteld door Jan Anderson. Dit is deel 20 in 
de serie ‘van ’t Oft naar ’t Oofd’. Geen ver-
haal dit keer, maar alleen maar plaatjes met 
bescheiden bijschriften. Hoe vaak zal u, net 
als ik, zeggen: O ja, dat herinner ik me nog! 
Fragmenten uit de Vlaardingse geschiedenis, 
ingebed in de landelijke, in beelden gevangen. 
Leuk om te zien, te krijgen, te geven… en dat 
voor maar € 2,50. Bij het Streekmuseum en de 
Vlaardingse boekhandel.

‘De Oude Lijnbaan’ door Max Thurmer. Ja-
wel: deel 22 van ‘van ’t Oft naar ’t Oofd’. Jan 
Anderson weet van geen ophouden. Maar dit 
is wel een bijzonder nummer: het werd de le-
den van de HVV als geschenk aangeboden ter 
gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de 
(mede door Jan opgerichte) vereniging. Een 
leuk boekje, de geschiedenis van de touw-
slagerij / touwfabriek De Oude Lijnbaan in 

een notendop. Aardige anekdotes, mooie ge-
schiedenis, jammerlijke teloorgang. Toch een 
verdwenen Vlaardings’ trots – trossen die de 
wereldzeeën hebben bevaren. Zo zie je maar 
weer: geef een typisch Vlaardings bedrijf niet 
in buitenstedelijke handen! Voor wie nog geen 
lid is van de HVV is ook dit boekje bij het 
Streekmuseum en de Vlaardingse boekhandel 
te koop voor € 2,50.

‘De renaissance van de visserij’, door Jan P. 
van der Voort. Dit boeiende boek volgt een 
interessante benadering om de ontwikkelin-
gen in de zeevisserij te bekijken aan de hand 
van een serie internationale tentoonstellin-
gen, zowel specifieke visserijtentoonstellingen 
en meer algemene, zoals wereldtentoonstel-
lingen. De eerste van de reeks was in Amster-
dam in 1867 en er volgden er nog 14 tot aan 
Antwerpen 1907. De uitgebreide beschrijving 
van de Nederlandse, en vooral Vlaardingse, 
deelname aan de tentoonstellingen laat zien 

hoe veranderingen in de visserij zich niet 
snel, maar wel gestaag voltrokken. En hoe ook 
Vlaardingse reders daaraan belangrijk bij-
dragen leverden. Heel veel materiaal behoort 
tot de collectie van het Vlaardings Museum 
(van toen het nog ‘gewoon’ Visserijmuseum 
heette…). Onder meer veel oorkondes en pen-
ningen die gewonnen zijn door Vlaardingse 
visserij-ondernemers, waarbij met name H. 
Kikkert zeer regelmatig in de prijzen viel. Het 
boek is rijk geïllustreerd met deze onderschei-
dingen, affiches van de tentoonstellingen en 
tekeningen en – later – foto’s van de opstellin-
gen. Wat ik niet wist: het model van de zeillog-
ger dat jarenlang in het Visserijmuseum heeft 
gestaan is in 1892 voor een van deze tentoon-
stellingen gemaakt, en heeft daarna regelma-
tig te pronken gestaan op diverse plekken in 
de wereld. Jammer dat we het nu (even…?) 
niet kunnen bekijken, want deze informatie 
maakt het extra boeiend. Nu moeten het doen 
met de plaatjes in het boek, dat € 19,50 kost en 

Jacobus Korver, volmo-
del van het bunhoeker-
schip Dammes Erve, 
schaal 1:24, circa 1857.
(Collectie Museum 
Vlaardingen, 
inv.nr. 0666)

Boekbesprekingen

in de boekhandel en in de webshop van het 
Museum Vlaardingen (www.museumvlaar-
dingen.nl/78-Webshop) te verkrijgen is. Het 
vormt deel 2 in de Hoogendijkreeks. Deel 1 
verscheen in 1995 – het is niet te hopen dat we 
weer zolang op deel 3 moeten wachten!

(Eric van Rongen)
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De eerstvolgende ledenactiviteit is natuur-
lijk de jaarlijkse Algemene Ledenvergade-
ring, op dinsdag 27 maart om 20.00 uur in 
de aula van het Groen van Prinstererlyceum 
aan de Rotterdamseweg. Eerst komt - zoals 
altijd - het huishoudelijk gedeelte aan de 
beurt, en daarna (zo rond half negen) is het 
weer tijd voor de lezing. 

Die staat dit keer in het teken van de 
11e eeuw - de vroege middeleeuwen 
in Vlaardingen. Met een aantal be-

kende gebeurtenissen daarin, zoals de Slag bij 
Vlaardingen (1018), maar ook de bekende(?) 
‘Toiletmoord’. Onze Stadsarcheoloog Tim de 
Ridder zal er een lezing over houden, samen 
met zijn collega dr. Kees Nieuwenhuijsen. 
Deze laatste heeft zich gespecialiseerd in deze 
periode en is daarbij ook één van de grote 
kenners die verantwoordelijk was voor het 
verantwoord tot leven brengen van die Slag 
bij Vlaardingen door re-enactors (een soort 
toneelspelers die zo nauwkeurig mogelijk his-
torische momenten proberen na te spelen), 
enkele jaren geleden in het Hof/Oranjepark. 
Samen hebben zij zich in de afgelopen peri-
ode op dit tijdperk gestort en tijdens deze le-
zing zal dan ook hun ‘Bronnenboek over de 
11e eeuw’ worden gepresenteerd. U bent van 
harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te 
wonen!

De laatste avond van het seizoen is op 
dinsdag 24 april, aanvang 20.00 uur, in het 
Zonnehuis aan de Dillenburgsingel. Daar is 
onze spreker onze Vlaardingse visserijkenner 
Peter Zuydgeest, die als weinig anderen een 
soort wandelende encyclopedie is over (bijna) 
alles wat met de vroegere visserij in Vlaardin-
gen te maken heeft. Met veel plaatjes zal hij de 
laatste periode (van ca. 1940 tot ca. 1965) van 
de haringvisserij in Vlaardingen onder de 
loep nemen: hoe nam de vloot af (en gelukkig: 
de industrie toe) in Vlaardingen, totdat ook 
de laatste visserij-activiteiten uit de Haring-
stad vertrokken (met uitzondering van enkele 

verkoopmaatschappijen). 
Op zaterdag 30 juni zal dan de laatste acti-

viteit van dit seizoen plaatsvinden: onze jaar-
lijkse busexcursie. We spraken af met onze 
gids Martin Brand van enkele jaren geleden, 
dat we de toen zo bijzonder geslaagde excur-
sie langs de Hollandse Waterlinie (zuidelijke 
deel) een keer zouden voortzetten met het 
noordelijke gedeelte, zo van Utrecht tot aan 
het IJsselmeer. Deze opzet is nu verwezen-
lijkt, en er is weer een groots programma in 
de maak.

We zullen Martin onderweg oppikken bij 
onze eerste stop bij Groenekan, vanwaar we - 
na de koffie - beginnen bij Fort Blauwkapel in 
Utrecht. Daarna volgen we de rivier de Vecht, 
waarlangs zich het noordelijk deel voorna-
melijk bevindt: Oud Zuylen, Maarssen, Breu-
kelen, Nieuwersluis, Loenen aan de Vecht en 
Weesp. Aan het eind van deze rivier ligt de 
plaats Muiden. Dit stadje is een bekende plaats 
uit de geschiedenis, omdat daar in 1296 ‘der 
keerlen God’ (god van de boeren) graaf Floris 
V door de edelen vermoord werd. Maar het is 
ook een strategische plaats in de Noordelijke 
Hollandse Waterlinie. In die plaats zullen we 
ook de lunch gebruiken.

Na de middag begeven we ons naar de Ves-
ting Naarden: een juweeltje in de Linie. We 
lopen daar rond en brengen een bezoek aan 
het Vestingmuseum (Museumkaart geldig!). 
Deze plaats is overigens ook verder de moeite 
waard. Hier bevindt zich ook het mausoleum 
van Comenius: een Tsjechische vluchteling 
die pleitte voor onderwijs van iedereen, zowel 
voor jongens als meisjes, en van alle standen. 
Aan het einde van de middag hebt u nog even 
vrij in Naarden, waarna we bijtijds weer met 
de bus vertrekken om zo tegen 18.00 uur weer 
in Vlaardingen terug te zijn.

We begroten de deelnemersprijs weer op 
€ 40,- per lid - hetzelfde bedrag als afgelopen 
excursie (naar Deventer). Uw partner mag 
mee voor hetzelfde bedrag, en voor introdu-
cés vragen we een extra bijdrage van € 5,--, 

en alles incl. koffie met appeltaart ‘s morgens, 
en een lunch tussen de middag. U kunt vanaf 
heden inschrijven door overmaking van ge-
noemd bedrag (en hebt u al gereserveerd: be-
taalt u dan voor 1 juni (!) het restbedrag) op 
postrekening 750 978 t.n.v. Penningmeester 
Historische Vereniging te Vlaardingen. In ge-
val u vóór 1 juni aangeeft door onvoorziene 
omstandigheden tóch niet mee te kunnen 
krijgt u volledige restitutie. Maak van deze 
reserveringsmogelijkheid gebruik, want we 
hebben slechts vijftig plaatsen, en na dat aan-
tal inschrijvingen moet u helaas op de wacht-
lijst!

Voor de zekerheid: neemt u die dag wel 
een regenjas (en/of paraplu), stevige wandel-
schoenen en (indien aanwezig) uw Museum-
kaart mee! Vertrek weer om 08.25 uur vanaf 
De Kulk, en 08.30 uur vanaf het Shell station 
aan de Holysingel. Noodtelefoon op deze dag:  
06 55 532 655.

Onze uitzendingen van ‘Oud-Vlaardingen’ 
op Omroep Vlaardingen zijn u inmiddels 
voldoende bekend - wel maken wij u nog op-
merkzaam op de regelmatige tv-uitzendingen 
van Oud-VlaardingenTV, die in de week voor 
13 maart (Geuzenherdenking) en verder nog 
enkele malen in de navolgende maanden wor-
den uitgezonden, dit keer over o.a. Callen-
burg, de Vulcaanhaven en de Romeinse tijd.

Ook is er op zondag 15 april weer de Bloe-
semtocht (op de fiets), en in het voorjaar ver-
schillende Stadswandelingen in de stad en 
de Ambacht- en Oostwijk. Kijk voor data en 
meer info op  www.serviceteam-vlaardingen.
nl  en houd ook de pers in de gaten.

In aanloop naar de Midden-Delflanddag 
op 16 juni 2012 organiseert de Midden-Delf-
land Vereniging in de omliggende steden ver-
schillende activiteiten. In Vlaardingen wordt 
op dinsdagavond 12 juni in het Stadhuis een 
lezing gehouden over de beroemde kaart van 
Kruikius. De kaart werd in 1712 (dus precies 
300 jaar geleden!) voltooid en er hangt een 

exemplaar in de Oude Hal van het Stadhuis. 
Frits van Ooststroom verzorgd de lezing en de 
toegang is vrij. Natuurlijk wordt ook aandacht 
besteed aan de Midden-Delfland Vereniging 
die in 1977, 35 jaar geleden, is opgericht.

Tot slot: u kunt zich ook alvast voor de 
(historisch getinte) cyclus ‘Ken uw Stad’ op-
geven: al meer dan 2100 mensen namen deel.  
De vijver waarin wij vissen voor deelnemers 
lijkt langzamerhand wat te klein geworden 
om zowel een middag- als een avondcyclus 
te organiseren, en dus gaan we voorlopig uit 
van een najaarscyclus op de maandagavonden 
(start op 10 september, direct na de Open Mo-
numentendag).  Wanneer u tóch nog een keer 
de cyclus wilt meemaken, wacht dan niet te 
lang op opgeven! zie www.ken-uw-stad.nl, of 
bel me op 435 3322. 

Tot zover weer deze informatie over de ko-
mende leden- en algemene historische activi-
teiten. 

Namens de werkgroep Ledenactiviteiten:
Arie Ouwendijk

Op de website van Kees 
Nieuwenhuijsen (www.
keesn.nl) kunt alvast 
een beetje inlezen over 
de Slag bij Vlaardin-
gen en de moord op 
Godfried. Daar staat 
ook deze cartoon van 
de aanslag.

http://www.serviceteam-vlaardingen.nl
http://www.serviceteam-vlaardingen.nl
http://www.ken-uw-stad.nl
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Leden werven leden
Kort na Sinterklaas begon ik nieuwjaarskaarten te schrijven. “Prettige feestdagen en gelukkig nieuwjaar” stond er op 
gedrukt. Dat is kaal. Daar hoort wat bij. Dat vergt aandacht. Een familielid heeft een zwaar jaar achter de rug. 
Een vriendin is ziek en ’t is geen griep. 
De adressenlijst langsgaande, kom ik bij Koos en Jannemarie. Die zijn in Zeeland zijn gaan wonen. We zien ze wel 
eens als we er fietsen. Als ze hun tante in Vaartland bezoeken zien we ze soms in Vlaardingen.
Als ik hun familienaam op de envelop schrijf, schiet me iets te binnen. Ik herinner me de “oude Koos” 
te zijn tegen gekomen. ’t Was in de Kroniek van het Moerman-Jaarboek. 
Bladzijde gezocht, kopietje gemaakt, in de kerstkaart gevouwen.
Onmiddellijk na de Kerst belde “jonge Koos”. 
Hij is nu lid van de Historische Vereniging 
Vlaardingen. Geef die club een cadeautje 
voor haar 45ste verjaardag. U heeft vast 
familieleden en vrienden met interesse voor 
Vlaardingse verhalen.
Loop uw kerstkaartenlijst eens na.

Jaarboek, Tijd-Schriften, lezingen, excursies. 
Wijs uw familielid of vriend eens op de website 
www.hvv-vlaardingen.nl of op het 
e-mailadres info@hvv-vlaardingen.nl 

Prettige feestdagen en gelukkig nieuwjaar

http://www.hvv-vlaardingen.nl

