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Drogisterij Goot aan de 
Waalstraat. De eigenaar poseert 

trots met familie en personeel 
voor de winkel. Later werd de 

zaak overgenomen door 
A. Hartog die verder ging onder 

de naam drogisterij De Waal.
(Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

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 structuren en land-
schappen;
- 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, 
voor jongeren t/m 25 jaar v 12,00 te voldoen 
per accept-girokaart. Het bankrekeningnum-
mer van de vereniging is 39.56.57.016, het 
postgironummer is 750978. Leden krijgen 
jaarlijks het Historisch Jaarboek en 4 x per 
jaar het verenigingsblad Tijd-Schrift. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:
W.C. den Breems, voorzitter  
C.J. Hart, secretaris   
A.W.J. Andriessen, penningmeester  
J. van Elk   
A. Ouwendijk
E. van Rongen   
mevr. H.C. Verloop   

Adres secretariaat/ledenadministratie:
Prins Bernhardlaan 12 
3135 JB Vlaardingen
Telefoon (010) 434 7063
   
Adres ledenactiviteiten:
Kortedijk 16a/b
3134 HB Vlaardingen
Telefoon (010) 435 3322 (kantoor)
Telefoon (010) 434 2474 (thuis)

Adres losse verkoop publicaties:
Arnold Hoogvlietstraat 69
3134 CD Vlaardingen
Telefoon (010) 434 6864

Redactie Tijd-Schrift:
E. van Rongen, eindredacteur  
K. Bloem    
C.M. van den Boogert
A. Maarleveld
B. Ruigrok 

Redactie-adres: 
Paul Henri Spaakring 22
3137 DJ Vlaardingen
Telefoon (010) 474 9416

Bijdragen aan de inhoud van Tijd-Schrift zijn 
van harte welkom. In verband met de geau-
tomatiseerde verwerking van de teksten 
ontvangt de redactie deze graag op 3,5” 
diskette of per e-mail: info@histvervlaard
ingen.nl  t.a.v. de redactie.

ISSN 1380-2992 © Historische Vereniging 
Vlaardingen 
Niets van deze uitgave mag worden verme-
nigvuldigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op 
welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Internet: www.histvervlaardingen.nl
E-mail: info@histvervlaardingen.nl

Productie: Stout Grafische Dienstverlening

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

Plantage boekhandel Den Draak

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

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
email: 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
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Collectief geheugen

Wij weten dat we veel lezers een plezier doen met artikelen die hen een beeld schetsen van 
het Vlaardingen zoals ze dat uit hun jeugd kennen. Sommige van onze leden zijn gezegend 
met een uitstekend geheugen, dat ook op latere leeftijd nog prima werkt. Zij kunnen met 
hun verhalen zo’n beeld heel mooi oproepen. Toch is het onvermijdelijk, we hebben dat 
op deze plaats al eens eerder naar voren gebracht, dat die herinneringen niet altijd feilloos 
zijn. Dat geeft niets. Integendeel, dat biedt ons de mogelijkheid onze lezers in te schakelen 
en met behulp van het collectief geheugen alles goed op een rijtje te krijgen. En rijtjes heb-
ben we, in dit Tijd-Schrift. Rijtjes winkels, om precies te zijn. Enige tijd geleden kregen we 
een kort verhaaltje van de heer Stolk, waarin hij ons meeneemt naar de omgeving van het 
Westnieuwland in de tijd van zijn jeugd, de jaren negentiendertig. Tijdens een slapeloze 
nacht heeft hij een lijst gemaakt van alle winkeltjes die hij zich uit die tijd en die omgeving 
kon herinneren. Wij volgen hem in een denkbeeldige wandeling vanuit het Sclaavenburgh, 
waar hij woonde, door de Ridderstraat, rechtsaf de Waal op, de Koeiensteeg in en via het 
Westnieuwland weer terug. Ruim zeventig winkeltjes en bedrijfjes wist hij zich te herinne-
ren, maar niet van allemaal de naam. Met behulp van enkele deskundigen heeft de redactie 
geprobeerd zijn gegevens zoveel mogelijk aan te vullen. Het resultaat vind u verderop in dit 
Tijd-Schrift, rijkelijk voorzien van illustraties - het Stadsarchief herbergt gelukkig aardig wat 
foto’s van winkels uit deze omgeving en ook de collectie van Jan Anderson leverde diverse 
bijdragen. Het is echter goed mogelijk dat er gegevens onjuist zijn of ontbreken. Wij doen 
daarom een beroep op u, lezers, om de redactie uw opmerkingen, aanvullingen of correc-
ties toe te sturen. Echter, graag alleen schriftelijk of via e-mail. De contactadressen vindt u 
in het colofon aan de binnenzijde van de omslag.
 Uiteraard vindt u, zoals gebruikelijk in het eerste Tijd-Schrift van het jaar, ook weer de 
jaarstukken en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Een belangrijke bijeen-
komst, omdat u daar uw zegje kunt doen over hoe u vindt dat het bestuur de vereniging 
bestuurt. Bovendien staan er een kleine statutenwijziging en een bestuursverkiezing op het 
programma. Wij hopen daarom op een grote opkomst.

Eric van Rongen
Eindredacteur

J.H. van ‘t Wout

Kon. Wilhelminahaven NZ 1
3134 KE Vlaardingen
Tel.: (010) 435 51 66, fax: (010) 435 04 76

EchTE VlaardiNgErs
KopEN huN TapijT bij:

hofman
stoffering

Kuiperstraat 39b
3131 CH Vlaardingen
Tel/fax: 010-4351073

EEN uiTErsT bETrouWbaar EN
VaKKuNdig adrEs

TapiJT - gordiJnen - Vinyl
zonWering - beHang

Hoofdvestiging Vlaardingen:

Dijkshoorn Euromovers
Trawlerweg 8
3133 KS Vlaardingen
P.O. box 74
3130 AB Vlaardingen
telefoon: --/31-(0)10-248 05 22
fax: --/31-(0)10-248 05 23
email: info@dijkshoorn.nl
www.dijkshoorn.nl

      Voor het repareren van boeken
              en het inbinden van 
                   tijdschriften

Marieke Velthuisen
dalkruid 47

3137 WK  Vlaardingen
Tel: 010 - 4746167

E-mail: g.velthuisen@hccnet.nl
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aandacht van de HVV en ook daar is inmiddels enige correspondentie over ontstaan.

U merkt het, we vallen van het een in het ander, maar dat houd het bestuur en commissies 
in ieder geval scherp. Natuurlijk houden we u over de ontwikkelingen op de hoogte.
 Al met al was 2003 een druk jaar. En laten we ook de vrijwilligers uit de andere com-
missies niet vergeten. Met behulp van hun inzet konden we ook 2003 weer lezingen en 
excursies organiseren en Tijd-Schriften en een Historisch Jaarboek uitgeven. We zijn deze 
onmisbare hulpkrachten voor al dit werk zeer dankbaar. 

Zo gaat een jaar snel voorbij en maken we ons al weer gereed voor de ledenvergade-
ring op 23 maart. Op deze vergadering zullen we afscheid nemen van Erika Verloop als 
bestuurslid. Erika heeft gemeend vanwege drukke werkzaamheden haar bestuurslidmaat-
schap te moeten beëindigen. Haar werk bij het Stadsarchief is veel omvattend en dat 
vergt veel energie. Het bestuur is blij dat Erika wel lid blijft van de commissie Historisch 
Jaarboek, zodat we van haar kennis kunnen blijven profiteren. Op de ledenvergadering 
nemen we officieel afscheid van haar, maar via dit Tijd-Schrift danken we Erika al hartelijk 
voor haar grote inspanningen. 

Ik hoop ik u bij leven en gezondheid te mogen ontmoeten op onze ledenvergadering en ik 
wens u tot slot een plezierig verenigingsjaar toe.

Wout den Breems 
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Scherp blijven

De Historische Vereniging Vlaardingen heeft doelstellingen, u vindt die 
samengevat in de colofon van dit blad. Als we de tweede er eens uit pik-
ken dan lezen we: “het behoud en herstel van gebouwen en stedenbouw-
kundige structuren en landschappen”. Nou, dat is een forse opdracht die 
de HVV van tijd tot tijd handenvol werk geeft. 

Kijken we terug op het afgelopen verenigingsjaar, dan heeft de HVV nogal eens aan 
de bel moeten trekken. Met name het ambitieuze project Rivierzone van de gemeente 
Vlaardingen heeft het bestuur in diverse extra vergaderingen bijeengebracht. Want er 
staat nogal wat te gebeuren in onze stad. Nu zijn we niet bij elkaar gekomen omdat we het 
plan maar niks vinden, verre van dat. Het zijn ontwikkelingen die voor de toekomst van 
onze stad van groot belang zijn en die kan en mag de HVV niet tegenhouden. Maar nu komt 
bovengenoemde doelstelling in beeld: in de plannen zijn veel zaken opgenomen die de 
HVV niet zomaar voor zoete koek zal aannemen.
 Als we het gehele plan overzien dan valt op het amoveren (dat is gewoon hetzelfde als 
slopen) van Het Platje aan het Westerhoofd, van de Technische School aan de Deltaweg en 
van de Oude Touwbaan. En buiten het Rivierzone project zijn er nog meer objecten, zoals 
de R.K. Willibroduskerk in de Westwijk, die we goed in de gaten dienen te houden. Zo is 
ook een plan opgevat om voor het station Vlaardingen-Oost, aan de Schiedam-zijde, een 
nieuw viaduct aan te leggen. Het bijzondere NS-stationsgebouwtje wordt dan aan het zicht 
onttrokken en ook de beeldhouwwerken van de Vlaardingse kunstenaar G. van Brandwijk, 
die op het spoorviaduct zijn aangebracht, zijn dan niet zichtbaar meer. En juist die geven zo 
mooi de identiteit van onze stad weer. Daar hebben we het met z’n allen toch altijd over? 
Het behoud van onze identiteit? Onze ‘Haringstad’? Nu, om al die redenen staat de HVV 
pal achter haar doelstellingen. 
 Nu is het niet zo, dat we tegen het gehele Rivierzoneplan zijn, maar dat we op onderde-
len aan de slag zullen gaan moge duidelijk zijn. Tenzij de door ons gezochte dialoog met de 
gemeente Vlaardingen over al deze plannen wordt aangegaan en resultaten zal opleveren. 
De HVV heeft haar zienswijze middels een notitie op 1 oktober 2003 kenbaar gemaakt aan 
het college en de gemeenteraad, en ook zij staan niet afwijzend tegenover een dialoog. 
Sterker, men werkt thans aan een notitie over hoe om te gaan met cultuurhistorische waar-
den in de planvorming en deze zal dan wel in de dialoog worden gebruikt. 
 Kort voor de jaarwisseling werden we op de hoogte gesteld, dat men van plan is het 
Vissersmonument te gaan verplaatsen. Dit alles met het oog op de ontwikkelingen in het 
Rivierzonegebied, waar het monument nu staat. Al in 1992 en 1995 heeft de HVV, die het 
monument heeft geadopteerd, gepleit voor de verplaatsing, omdat de huidige plek geen 
recht meer doet aan een monument voor de Vlaardingse vissers die op zee gebleven zijn. 
Inmiddels is er een constructief overleg geweest en kunnen we u in het volgend Tijd-
Schrift wellicht meer mededelen wat betreft de nieuwe locatie. 
 Ook de schoorsteen van de distilleerderij van Van Toor aan de Maassluissedijk trok de 

bloemsierkunst Jac. Verkuil
Markgraaflaan 135
3131 Vl Vlaardingen

Tel: 010 - 434 37 04
Fax: 010 - 434 36 98

- bloemwerken en arrangementen

- goed gesorteerde snijbloemen

- bloeiende- en bladplanten

- bruidsboeketten en corsages

- rouwwerken

- Verhuur van groendecoratie, 

- o.a. palmen, ficussen, etc.
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Het bestuur van de Historische Vereniging Vlaardingen nodigt de leden uit 
tot het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden 
op dinsdag 23 maart 2004 in Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring 
(achter Albert Heijn op de Loper).  De bijeenkomst vangt aan om 20.00 uur.

Agenda

1 Opening door voorzitter.
2 Ingekomen stukken.
3 Mededelingen.
4 Notulen Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2003
 (zie de pagina’s 8-9 van dit Tijd-Schrift).
5 Jaarverslag secretaris (zie de pagina’s 10-13 van dit Tijd-Schrift).
6 Financieel verslag 2003 en begroting 2004 (los bijgevoegd)
7 Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
8 Voorstel tot wijziging artikel 8 lid 5 van de statuten (zie onderstaande toelichting).
9 Bestuursverkiezing (zie onderstaande toelichting).
10 Rondvraag.
11 Sluiting.

Toelichting bij agendapunt 8: Voorstel tot wijziging van artikel 8 lid 5 van de statuten.
Het bestuur stelt voor artikel 8 lid 5:

“Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een 
jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene 
vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar, met 
dien verstande dat een bestuurslid nimmer meer dan drie maal kan worden herkozen.”

als volgt te wijzigen:

“Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar 
wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene verga-
deringen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; 
een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk hernoembaar.”

Reden voor deze wijziging is de wens van het bestuur om door het schrappen van de  
maximalisering van de hernoembaarheid de kwaliteit van het bestuur op langere termijn 
beter te garanderen. Tevens wordt een situatie voorkomen dat op grond van het rooster 
van aftreden de meerderheid van het bestuur in een gegeven jaar niet meer hernoem-

baar is. Een behoefte die in de Algemene Ledenvergadering van 2003 naar voren werd 
gebracht.

Toelichting bij agendapunt 9: Bestuursverkiezing.

Mevrouw H.C. Verloop wenst op grond van haar drukke werkzaamheden haar bestuurs-
functie tussentijds neer te leggen.

Ter opvulling van een vacature in het bestuur is de heer E. Lohmann bereid gevonden zich 
kandidaat te stellen als lid van het bestuur.

Na de pauze zal de heer J. Anderson een lezing houden over ‘Drogisten in Vlaardingen’.  

Algemene Ledenvergadering 2004

Drogist Heerema 
en zijn vrouw trots 

poserend in hun net 
geopende winkel aan 

de Billitonlaan. 
(Foto: Streekmuseum 

Jan Anderson)

Drogisterij “De Vijzel” 
aan de Hoogstraat. 

(Foto: Streekmuseum 
Jan Anderson)
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2003

Opening door de voorzitter
De 36e Algemene Ledenvergadering werd, in aanwezigheid van 50 leden, geopend door 
de voorzitter, de heer W.C. den Breems.

Na zijn zorgen te hebben verwoord over de situatie in en buiten Nederland – oorlogshan-
delingen, nationale politiek, vogelpest – vervolgde hij: “Ja, en dan ontkom ik er niet aan 
om ook iets over het Vlaardingse te zeggen. De opmerkingen aangaande de communicatie 
en sloopdreiging die ik maakte in het Tijd-Schrift staan echter in schril contrast met het 
wereldgebeuren.” Hij pleitte in deze voor een positieve doch kritische benadering  van wat 
er qua ruimtelijke structuren en toekomstvisies van Vlaardingen wordt vastgelegd. “Waar 
we indien nodig, onze mening daarover zeker moeten laten horen.” En daarop aansluitend 
merkte hij op: “Ook als het gaat om van gemeentewege genomen slordige beslissingen, 
zoals bij voorbeeld de sloopplannen voor het schoolgebouw aan de Oosterstraat. Verder 
zal er op het gebied van communicatie en bestuurlijk inzicht bij de gemeente nog wel het 
een en ander mogen verbeteren.” Na deze sombere woorden signaleerde de voorzitter 
ook plezieriger zaken. ”Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een oud gezegde, maar 
nog steeds actueel. Een groep leerlingen van het Albeda College heeft een boekje over 
Vlaardingen het licht doen zien. Weliswaar gaat het over het verleden en heden, maar met 
dit project geeft deze ondernemende jeugd ons hoop voor de toekomst. De HVV heeft dit 
graag willen ondersteunen.” Met de wens voor een goed verenigingsjaar verklaarde de 
voorzitter de Algemene Ledenvergadering voor geopend.

Ingekomen stukken
Van de volgende leden werd een bericht van verhindering ontvangen: de heren H.J. Luth, 
A. Stolk, L. Vogel en P. Westerdijk.

Mededelingen
Opnieuw maakte de voorzitter melding van de gebrekkige communicatie met de gemeente 
Vlaardingen. Hij noemde naast de vereniging ook de gemeentelijke communicatie naar 
werkgroepen, zoals de werkgroep ingesteld voor de Oosterstraat.
 Ook onbevredigend is het verschijnsel dat men van gemeentewege te pas en te onpas 
schermt met uitspraken die gedaan zouden zijn door onze vereniging. De voorzitter kon-
digde een harde stellingname hiertegen aan.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2002
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2002 werden akkoord 
bevonden.
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Jaarverslag secretaris
Ook het jaarverslag van de secretaris werd ongewijzigd vastgesteld.

Financieel verslag 2002 en begroting 2003
Het financieel verslag over het jaar 2002 en de begroting voor 2003 werden, met woorden 
van waardering voor de penningmeester, akkoord bevonden.

Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe kascontrolecommissie
De leden van de kascontrolecommissie, de heren M.J. van der Arend en T. Stolk, hebben 
de kas en de boekhouding van de vereniging over het jaar 2002 gecontroleerd en akkoord 
bevonden.
 Het voorstel om het bestuur voor het jaar 2002 te dechargeren, werd door de verga-
dering overgenomen.
 De heren M.J. van der Arend en C. Zevenbergen werden benoemd tot leden van de 
nieuwe kascontrolecommissie, met als plaatsvervangende leden de heren P. van de Berg 
en L. Vogel.

Bestuursverkiezing
De reglementair aftredende bestuursleden  de heren A.W.J. Andriessen, J. van Elk, C.J. 
Hart en E. van Rongen werden door de aanwezige leden herkozen als leden van het 
bestuur.

Rondvraag en sluiting
Het bestuur werd verzocht om in de toekomst de situatie te voorkomen dat er op grond van 
het rooster van aftreden een meerderheid van het bestuur niet langer hernoembaar is.

Uit de vergadering kwam de wens naar voren om bij lezingen gebruik te maken van een 
draagbare microfoon.

Vervolgens sloot de voorzitter de 36e Algemene Ledenvergadering.

Vorig jaar...
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Het totaal aantal leden per 31 december 2003 bedroeg 1468. In de loop van het jaar zegden 
43 leden hun lidmaatschap op en meldden 47 nieuwe leden zich aan. 

De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 25 maart 2003 in het Wijkcentrum 
Holy. Het verslag van deze vergadering treft u aan op pagina 9-10.

Het bestuur kent sinds de Algemene Ledenvergadering 2003 de volgende samenstelling:

W.C. den Breems  voorzitter
C.J. Hart   secretaris
A.W.J. Andriessen  penningmeester
J. van Elk
A. Ouwendijk
E. van Rongen
Mevrouw H.C. Verloop

Het bestuur kwam in het jaar 2003 vijf maal in vergadering bijeen.

In het jaar 2003 was de Historische Verenging onder meer aanwezig bij de uitreiking van 
d’Akerboom, de uitreiking van de Geuzenpenning 2003, de Lentemarkt, het stadsfeest 
‘Halen & Brengen’, de vertoning van de nieuwe videofilm van Jan Oosterhof, de boek- en 
curiosamarkt op de Hoogstraat en de opening van de tentoonstelling ‘Klederpracht’ in het 
Visserijmuseum.

Historisch Jaarboek
De 27e editie van het Historisch Jaarboek werd mede mogelijk gemaakt door medewer-
king van de gemeente Vlaardingen en een tal sponsors uit het bedrijfsleven. De presentatie 
vond plaats op 11 november in de R.K. Willibrord Parochie, Pax Christikerk, alwaar de 
eerste exemplaren werden uitgereikt door de heer J.A.C. Mathijssen, auteur van het artikel 
over het rooms-katholieke leven in Vlaardingen, aan de vice-voorzitter van het parochie-
bestuur mevrouw E. Barendrecht-Koalsie en de pastorale werker de heer C. Koelewijn. 
Vervolgens was het de beurt aan de voorzitter, de heer W.C. den Breems, die een exem-
plaar overhandigde aan de heer A.M. Thurmer, auteur van het artikel over de geschiedenis 
van de Oude Lijnbaan. 
 Zoals gebruikelijk bevat het jaarboek de kronieken. De Kroniek van Vlaardingen 1952 
werd samengesteld door mevrouw J.K. Bot. Mevrouw M. van Papeveld-Hörst schreef de 
Kroniek van Vlaardingen 2002.
 Verder bevat de uitgave jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de 
Gemeentelijke Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, het 
Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum.

De boerderijen die in 
2003 een restauratie-

penning ontvingen. 
Links Zuidbuurt 30, 

rechts de Sarijnehove. 
(Foto’s: A.J. van 

Bommel)

Restauratiepenning 2003
Het jaar 2003 stond landelijk in het teken van de rurale bouwkunst: het was het Jaar van de 
boerderij. Op zichzelf was dat geen aanleiding voor onze vereniging om specifiek kandida-
ten voor de Restauratiepenning te zoeken in het landelijk gebied rond de stad. Zoals altijd 
heeft de daarmee belaste commissie, de Commissie Stad & Monument, gekeken naar alle 
mogelijke kandidaten, die zich als voorbeeldig hebben onderscheiden in de aanpak van 
hun historisch pand. Dat beide penningen dit jaar zijn uitgereikt in verband met het herstel 
van een boerderij is daarom eerder een gelukkig toeval, dan een vooraf bedachte opzet. 
Beide gebouwen zijn door de commissie in voorafgaande jaren met regelmaat bezocht. 
Bij het laatste bezoek bleken de werkzaamheden zover gevorderd, dat toekenning van de 
Restauratiepenning gerechtvaardigd was. 
 Op 18 november 2003 werden dan ook de eigenaars van de boerderij Zuidbuurt 
30, mevrouw V.M.H. Henkelmann en mevrouw W.E. Teschmacher, en van de boerderij 
Zuidbuurt 34 (Sarijnehove), de familie J.J. Sonneveld, door burgemeester T.P.J. Bruinsma 
onderscheiden met de Restauratiepenning 2003.

Activiteiten in 2003

Lezingen en excursies
Op 22 januari hielden we de eerste lezingenavond voor dit jaar. De heer Arij Chardon 
kwam - in het kader van de start van het ‘Jaar van de Boerderij’ - vertellen over de bij 
elke Vlaardinger bekende boerderij Clattenburg, in de volksmond ook wel het ‘Landje 
van Chardon’. Als laatste boer van Clattenburg (die in de vijftiger jaren werd afgebroken) 
vertelde hij aan de hand van een aantal dia’s geanimeerd over het ‘boeren’, het gezin en 
familie, de paarden en de andere activiteiten die zijn vader in het Ambacht vervulde. Het 
was ook een feest der herkenning, gezien het grote aantal (circa 200) aanwezigen in de 
grote zaal van De Meerpaal.
 Op dinsdag 25 februari waren we te gast in het Visserijmuseum (ofwel het Vlaardings 
Museum in oprichting) waar directeur Jeroen ter Brugge ons vertelde over de voortgang 
van het verleggen van het zwaartepunt ‘Visserij’ naar ‘Vaardingen’. De uitbreiding van 
de Vlaardingse collectie, maar ook de activiteiten tot het bouwen van een geheel nieuw 
museum kwamen aan de orde.
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 Vlak voor de pauze waren een aantal leerlingen van de detailhandelsopleiding van het 
Albedacollege even te gast. Zij werden door onze voorzitter geïnterviewd over een boekje 
dat zij als leerproject het licht hebben doen zien: ‘Heden en Verleden Vlaardingen’. Het was 
ook in de pauze te koop.
 Daarna vertelde Jan van der Voort over het visserij-gedeelte van de collectie, en 
over de wijze waarop dat alles in de computer terecht komt en wordt omschreven. Ruim 
60 leden bezochten de bijeenkomst en konden na afloop ook nog een kijkje nemen in 
Museumpaviljoen De Joon, waar de expositie ‘Graven in de Markt’ een bezoekje meer dan 
waard was.
 Op dinsdag 25 maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden, traditioneel 
weer in de grote zaal van het Wijkcentrum Holy. Aanwezig waren circa 75 leden, die na 
de huishoudelijke gedeelte van de bijeenkomst keken naar een bijdrage van de heer De 
Lozanne, die een aantal dia’s maakte van de huidige situatie en deze naast historische 
opnamen projecteerde. Met hulp van onze voorzitter kwamen de locaties weer tot leven 
en kon men na afloop vaststellen, dat er een heleboel veranderde in de laatste 40 jaar, en 
zeker niet allemaal in het voordeel.
 Op 8 april hielden we in de Grote Kerk een lezingenavond met als thema ‘Graven in de 
Markt’. Gemeentelijk archeoloog Tim de Ridder vertelde aan de hand van een groot aantal 
afbeeldingen over de opgravingswerkzaamheden op het voormalige kerkhof naast de kerk, 
waarbij een groot aantal graven werd opgegraven. Zo’n 65 belangstellenden waren aanwe-
zig op deze interessante avond, en zorgen aan het einde voor een evenzo groot bedrag in 
euro’s, dat in het restauratiefonds van het kerkgebouw kon worden gestort.
 Op 8 juni was er een ingelaste kleine excursie voor onze leden naar de Museumwoning 
aan de Vondelstraat. Ook twee jaar geleden werd een soortgelijk bezoek aan het museum 
gebracht, maar omdat na de zomer de woning ontruimd moest worden in verband met de 
op handen zijnde sloop, toonde Jan Anderson de geïnteresseerden nogmaals de situatie 
zoals die ter plekke rond 1950 geweest is.
 Op zaterdag 28 juni vond weer de bus-excursie plaats. Dit keer had de commissie 
een rit naar Antwerpen georganiseerd, waaraan bijna 50 leden deelnamen. Na een voor-
spoedige rit stopte de bus voor het Stadscafé aan de Kaai, waar de koffie-met-gebak al 
klaar stond. Onder leiding van enkele plaatselijke gidsen werd vervolgens een interessante 
wandeling door en langs de belangrijkste Antwerpse straten en bezienswaardigheden 
gemaakt. Tot slot werden we afgezet aan het einde van de ‘Vlaaikensgang’ bij etablis-
sement De Pelgrom, gevestigd in enige middeleeuwse handelskelders. Daar hadden we 
een prima verzorgd lunchplateau, dat in drie groepen werd onderbroken voor een bezoek 
aan de aangelegen ‘poorterswoning’ uit de 16e eeuw. Aan het einde van deze smakelijke 
lunch met even smakelijke afwisseling ging een grote groep deelnemers naar het grafische 
museum Plantin Moretus aan de Vrijdagmarkt, terwijl anderen hun eigen weg zochten. Op 
de terugreis ervoeren we dat het havengebied van Antwerpen maar weinig verschilt van 
dat van Rotterdam/Europoort. Tijdens de thuisreis werd de voorkeur voor onze volgende 
excursie geïnventariseerd. De VOC-stad Hoorn won het met vlag en wimpel.
 Op 27 september maakten we met circa 30 personen een ‘kleine excursie’ naar de stad 
Brielle, waar we allereerst een bijzonder bezoek brachten aan de bedevaartskerk, gewijd 
aan de Martelaren van Gorcum. Na de koffie trokken we via een autoroute om de vesting 
heen en bezochten daarna de Grote- of Catharijnekerk. Na een rondwandeling onder lei-

ding van de leden van de Gidsenkring Brielle, ging ieder rond tweeën zijns weegs. 
 Op dinsdag 21 oktober hielden we een bijeenkomst onder de titel ‘Vlaardingen te 
kijk’, waar we in de zaal van het Dienstencentrum West (bij de Valkenhof) een groot aantal 
Vlaardingse plaatjes op het scherm lieten verschijnen, dit keer allemaal vertoond door mid-
del van de nieuwe beamer, die we dankzij de steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen 
e.o., het EBB-(Europoort-Botlekbelangen-)Fonds en een bijdrage van het ServiceTeam 
hebben kunnen aanschaffen. De complete presentatie-set werd uitgeprobeerd, met pro-
jectie van video, fotokaarten, negatieven, dia’s en powerpoint-presentaties. Weliswaar 
nog geen thema-avond, maar toch een bijeenkomst waar de bijna 40 aanwezigen konden 
proeven aan de mogelijkheden waarmee onze ‘moderne’ Historische Vereniging zich in de 
komende tijd kan presenteren!
 De laatste lezingenavond van 2003 werd gehouden op dinsdag 25 november, waarbij 
we met een zeer informatieve diapresentatie over boerderijen (gebracht door Frits van 
Ooststroom) met zo’n kleine 90 aanwezigen afscheid namen van het Jaar van de Boerderij. 
De lezing werd op verzoek van de Vereniging Hoevenbuurt gehouden in hun verenigings-
gebouw De Deel, in hun jubileum-feest week.

Commissies

Ieder jaar erkennen wij het grote belang van onze commissie, die sterk mede bepalend zijn 
voor de groei en bloei van onze vereniging.

De Commissie Ledenactiviteiten verzorgt de lezingen en excursies (zie het verslag hierbo-
ven). Suggesties voor lezingen zijn altijd welkom.

De Commissie Industrieel Erfgoed – momenteel inactief – is aangesloten bij de Federatie 
Industrieel Erfgoed Vlaardingen (FIEN).

De Commissie Stad en Monument besteedt onder meer aandacht aan de bebouwings-
plannen in de stad en waakt mede over het monumentaal aanzien ter plaatse.

De Commissie Vissersmonument ziet toe op het onderhoud van het monument en is nog 
altijd op zoek naar een betere locatie.

De Commissie Historische Publicaties heeft als taak het redigeren van het Historisch 
Jaarboek Vlaardingen.

De redactie Tijd-Schrift verzorgt de uitgave van vier edities van dit verenigingsperiodiek 
per jaar.

Een woord van dank
Dank gaat uit naar de leden van de commissies, de bezorgers van de publicaties en de vele 
vrijwilligers die altijd voor de vereniging klaar staan.
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M. Stolk

Die avond kon ik de slaap maar niet vatten en droomde ik weg in mijn herin-
neringen over m’n jonge jaren in het Sclaavenburg, zo rond 1930.

Ik liep in de Ridderstraat bij Moerman, de bakker. Daar moest ik dikwijls bloem en gist 
halen. Zo dwaalde ik verder langs diverse winkels en winkeltjes, de Ridderstraat uit en 
rechtsaf de Waal op. Ik bleef bij iedere winkel even staan en dacht aan de mensen die toen 
aan het werk waren. ‘k Zag op mijn wandeling veel mensen terug uit die tijd, mensen die ik 
al lang vergeten was. Zoals vader en zoon De Vries, de scharensliepen en verderop de kap-
per met zijn Duitse vrouw. Als jongen mocht ik, als mijn haar was geknipt, een cent pakken 
die in de vensterbank lag. Dat lukte niet, want de floeper had hem vastgesoldeerd. 
 Op de Waal had je heel wat zaken. De Waal en de Hoogstraat vormde in die tijd het 
winkelcentrum van Vlaardingen. Aan het eind ging je rechtsaf door de Koeiensteeg, later 
Paterstraat, naar het Westnieuwland en de Schoolstraat. In de Koeiensteeg was het 
Soephuis, daar heb ik meer dan eens een portie soep gehaald, de bonnen kregen we 
van mijn opoe. Zij woonde in Het Land, dat was over de brug, voor opoe te ver om soep 
te halen, zodoende. In het Westnieuwland zat Van Tienen, de bakker, en die had van die 
heerlijke kokosmakronen! Zijn buurman De Wit, ook een bakker, maakte van die lekkere 
sneeuwballetjes. Maar ja, dat lekkers kwam alleen in huis met speciale dagen! Verderop 
was, naast de beschuitfabriek van Ten Kate, de winkel van Enzel, de lorrenboer. Ik zie 
Maria, de dochter, zo voor me, pikzwart haar. Ze zijn in de oorlog allemaal vergast. Ik geloof 
op één broer na.
 Verder dwalend kwam ik langs Remmerswaal, de fietsenmaker. Daar mocht ik, als mijn 
moeder goed bij kas was, wel eens een step huren. Ik meen een uur voor twee en een 
halve cent. Wat een genot was dat, alleen was dat uurtje zo om!
 Iets verderop was de boerderij van Roest. Er was ook een kaaswinkeltje, daar zwaaide 
Jannetje Verheul, de vrouw van Roest, de scepter. Die sneed de kaas tegen haar buik! 
Verderop was het houten winkeltje van Jan van Toor. Bij Jan ging je een cent snoepen, zo 
zeiden we dat. Een aardige baas was het. Ik ging ook wel naar de Biersloot, naar vrouw 
Gort. Ze was mijn buurvrouw geweest. Ze woonde naast ons in de Kortesteeg (later her-
doopt in Kortestraat), toen ik werd geboren in 1924. Dus die had dikwijls een streepje voor, 
dat was logisch!
 Zodoende stond ik weer in Sclaavenburg waar de slachterij van Van Wolferen, de sla-
ger, was. Dikwijls spannende momenten meegemaakt als op maandagmiddag het varken 
werd gebracht. Wat ging zo’n beest te keer. Ik hoor nog het gebrul als ze hem staken. Wij, 
de buurtjongens, probeerden onder de deur door te kijken, want de dorpel was flink uit-
gesleten, maar je kon weinig of niets zien door de stoom van het kokende water dat erbij 
gebruikt werd.

Slapeloos

In het vorige Tijd-
Schrift stond een arti-
keltje over de gebrand-
schilderde ramen van 
Toon Berg die bij de 
restauratie van 1967-
1970 uit de Grote Kerk 
zijn verwijderd. Bij dat 
artikel hebben we een 
foto geplaatst van een 
raam voorstellende de 
Wonderbare Visvangst. 
Die voorstelling klopte 
wel, maar het was 
alleen geen raam van 
Toon Berg, maar een 
raam uit het Stadhuis. 
Om het goed te maken 
plaatsen we hierbij als-
nog de juiste foto!

Rectificatie
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1 Slagerij Van Wolferen
2 Slagerij Van Wolferen, slachtruimte
3 Timmerwinkel Van der Velden
4 Snoepwinkel Van Toor 
 (“witte winkeltje”)
5 Waterstokerij (voorbij Van Toor; 
 niet op de kaart)
6 Timmerwinkel Van Witzenburg 
 (niet op de kaart)
7 Groentenhandel Post
8 Melkhandel Dijkshoorn
9 Schoenmakerij Bakker (later Perdijk)
10 Poelier Knijnenburg
11 Bakker Moerman
12 Glas- en verfwinkel De Kok
13 Scharen en messen – De Vries
14 Slagerij Vrijenhoek
15 Kapper
16 Kachelsmid (Pauw?)
17 Snoepwinkeltje
18 Slijterij
19 Kleermakerij
20 Bakker
21 Vishandel Het Hoogertje
22 Snoepwinkeltje vrouw Gort
23 Café De Waal
24 Blijleven – bijbels, schilderijen
25 Coöperatie De Voorloper
26 Van Delft - elektriciteit
27 Hartog woninginrichting
28 Drogisterij Goot
29 Van Noort – huishoudelijke 
 artikelen, speelgoed
30 Café Van Dijk
31 Slagerij Teun Broek
32 Wolhandel gezusters Pleysier
33 Groentenhandel Maat
34 Van Zanten - timmerwinkel
35 Zeep enz. – firma Blenk
36 Melkhandel Dekker
37 Groentenhandel Van Noort
38 Slagerij Van Heyst
39 Schoenenhandel Verloop
40 Sas - fruitgroothandel
41 Huishoudelijke artikelen - Brons

42 Tabaksartikelen handel C. de Boogert
43 Slagerij (Brons?)
44 Tamboer - lijstenhandel
45 Bakkerij Kuil
46 Het “Soephuis”
47 Uitdragerij Van Aperen / Vermeulen
48 Drukkerij Verboom
49 Slagerij Van der Windt
50 IJzerwarenhandel
51 Van Delft – tassen en koffers
52 Van Delft - schoenmakerij
53 Wagenmakerij (en later rijwiel-
 handel) Verhulst
54 Tweedehands boeken
55 Bakkerij De Wit
56 Bakkerij Van Tienen
57 Kleermakerij Van Krimpen
58 Kruidenier Hoogerwerf
59 Slagerij P.J. van Vliet
60 “Het beschuitje” – Ten Kate
61 Lompenhandel Enzel
62 Kruidenier
63 Drogisterij Terleth 
64 Wout van Leeuwen – diervoeder, 
 hengels
65 Rijwielhandel Remmerswaal
66 Slagerij Broek
67 Waterstokerij Groeneveld
68 Kolenhandel Brobbel
69 Kaashandel Jannetje Verheul
70 Groentenhandel Van der Schee 
71 Kruidenierswinkel Maart Zonneveld 
72 Melkfabriek Noordam

Toen ik ’s morgens wakker werd, moest ik aan die wandeling terugdenken. Ik ben eens 
gaan tellen en kwam over een dikke 70 winkels. Ik heb nooit kunnen denken dat er zo veel 
winkels waren. Al met al ben ik die nacht pas laat gaan slapen. Ik kwam namelijk op het 
idee het eens op papier te zetten en ze op het bijgaande kaartje aan te geven. Mochten er 
leeftijdgenoten zijn die de ontbrekende namen weten, schrijf ze op en laat het me weten. 
Veel plezier ermee!



1918 De winkel van Coöperatie De Voorloper in de 
Waalstraat. Tegenwoordig zit hier zwemschool en 
sauna Arons. (Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

De “Fabriek van Olie en Loog” van J. van der Brand 
aan de Waalstraat, op de plaats waar thans het 
foeilelijke secretariegebouw staat. Deze opname is 
gemaakt op de laatste dag dat Brand hier zat, voor-
dat hij verhuisde naar de Emmastraat. Brand was de 
enige leverancier van olie en loog, dat gebruikt werd 
voor de was. Hij leverde dit aan alle waterstokers in 
Vlaardingen, die dan op hun beurt de huisvrouwen 
weer bedienden. Met de komst van moderne was-
middelen uit onder meer de Sunlightfabriek was het 
met het bedrijf van Van der Brand gedaan. Alhoewel, 
hij verkocht in ieder geval aan de Waalstraat ook nog 
vleeswaren – vreemde combinatie, trouwens. (Foto: 
Streekmuseum Jan Anderson)

De Paterstraat oftewel de “Koeiensteeg”. 
Rechts naast de besteleend was het Soephuis. 
De winkel links huisvestte een uitdragerij, eerst 
van J. van Aperen en toen deze naar de Hoogstraat 
was vertrokken, van Vermeulen. (Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen)

Op de hoek van het Westnieuwland en de Dijksteeg 
zien we hier in de jaren 1960 het inmiddels dichtge-
timmerde pand waar wagenmaker en later fietsen-
handel Verhulst in huisde. Op de bovenverdieping 
werden ooit kerkdiensten gehouden van de Hersteld 
Vrije Gereformeerde Gemeente (zie Tijd-Schrift 84). 
(Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

De ‘Vleeschhouwerij’ van W. van Wolferen op de 
hoek van het Sclaavenburgh en het Westnieuwland. 

Het varken “leert nog na zijn dood” en voor de 
koe zal het laatste uur waarschijnlijk ook wel heb-

ben geslagen. Van Wolferen had nog een slacht-
ruimte aan het Sclaavenburgh. (Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen)

Het snoepwinkeltje van Van Toor aan het 
Westnieuwland. Ook in de jaren zestig van de vorige 
eeuw nog een geliefde plaats van de centrumjeugd 

om een paar centen te besteden. (Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen)

De winkel van slager Broman in de Ridderstraat is 
hier goed zichtbaar, omdat de bebouwing aan de 

westzijde van de straat in de jaren zestig van de vori-
ge eeuw al is gesloopt. In de dertiger jaren zat hier 
slager Vrijenhoek. (Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

Een opname van de Waalstraat van voor de dertiger 
jaren. De bomen middenop de straat staan er nog 

niet, en de vishandel van Poldervaart is nog niet op 
het Hoogertje gevestigd. We kijken hier nog tegen 

een woonhuis aan op de hoek van de Gedempte 
Biersloot. Op de achtergrond het Weeshuis. (Foto: 

Stadsarchief Vlaardingen)
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Precies in de bocht van het Westnieuwland zien 
we hier de Vleeschouwerij van D. Vrijenhoek. Die 
verhuisde later naar de Ridderstraat en in dit pand 
vestigde zich de lompenhandel van Enzel. (Foto: 
Stadsarchief Vlaardingen)

In de zeventiger jaren heeft Wout van Leeuwen zijn 
hengelsportzaak uitgebreid naar links en rechts. Er 
is aan het Westnieuwland al volop kaalslag, want 
de foto is genomen ongeveer op de plaats waar 
vroeger het hofje van Zonneveld was, tegenover de 
Struyckstraat. (Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

Eén van de kruidenierswinkeltjes aan het 
Westnieuwland was die van Maart Zonneveld, tegen-
over de Struyckstraat. Hier feestelijk versierd op een 
oudere opname. (Foto: Stadsarchief Vlaardingen)

Binnenin de winkel van Maart Zonneveld een blik 
op het blik, en de rest van de inventaris. Sommige 
merken gaan al jaren mee! (Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen)

Aan de zuidzijde van 
het Westnieuwland 
staat hier de kleer-
makerij van Rijnier 

van Krimpen. 
(Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen)

Tegenover Van 
Krimpen’s kleerma-
kerij vinden we aan 

de noordzijde van het 
Westnieuwland de 

kruidenierswinkel van 
L. Hoogerwerf. Op het 

bordje aan de gevel 
boven de jongens 
staat: “Hier achter 
mat men stoelen”. 

(Foto: Stadsarchief 
Vlaardingen)

Naast kruidenier 
Hoogerwerf exploi-
teerde P.J. van Vliet 

deze Spekslagerij. 
Diverse voorbeelden 

van zijn elektrisch 
gemaakte worsten 

hangen in de etalage. 
(Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen)

Tegen de bocht in het 
Westnieuwland aan 
was beschuitfabriek 

“Het Beschuitje” van J. 
ten Kate gevestigd. Dat 

wil zeggen, tot zater-
dag 2 oktober 1954, 
want toen brandde 

het pand geheel uit. 
(Foto: Stadsarchief 

Vlaardingen)
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Oproepen

Nieuwe artikelen
De bodem van de voorraad artikelen voor Tijd-Schrift begint zo langzamerhand in zicht 
te raken. De laatste tijd hebben we vrijwel niet meer binnengekregen. Daarom nu weer 
een oproep aan onze lezers om ons weer te voorzien van interessante stukjes. Onze voor-
keur gaat uit naar artikelen die het resultaat zijn van historisch onderzoek, maar zoals u 
weet plaatsen wij ook regelmatig stukken die vooral gebaseerd zijn op herinneringen van 
(oud)stadgenoten, zoals ook weer in dit Tijd-Schrift. Het is belangrijk om die herinneringen 
vast te leggen voordat zij verdwenen zijn! Dus, heeft u iets waarvan u denkt dat het voor 
de leden van de HVV interessant kan zijn (het moet natuurlijk wel met de geschiedenis van 
Vlaardingen te maken hebben….) stuur het ons dan op. Het adres van de redactie vindt u in 
het colofon aan de binnenzijde van de omslag.

Beeldmateriaal
Naast het geschreven woord, is de HVV ook buitengewoon geïnteresseerd in beeldmateri-
aal. Bijvoorbeeld om in Tijd-Schrift af te drukken en zo voor het nageslacht vast te leggen, 
maar ook om te gebruiken op lezingen. In het verleden hebben we al eens enkele fotocol-
lecties (in bruikleen) gekregen. Dat laatste zou natuurlijk mooi zijn, maar ook al wilt u het 
materiaal alleen maar tijdelijk afstaan om het door ons te laten kopiëren voor HVV-gebruik 
dan zouden we dat al heel erg op prijs stellen. We denken overigens niet alleen aan foto’s, 
maar ook aan films, video’s of wat u maar kunt bedenken. Wellicht dat uw beeldmateriaal 
kan dienen als basis voor een druk bezochte lezingenavond! U kunt hiervoor (en ook voor 
nadere informatie) de coördinator van de Lezingencommissie, Arie Ouwendijk, benaderen. 
Zijn gegevens staan ook in het colofon aan de binnenzijde van de omslag.

Poster
Onze huisdrukker, Stout Grafische 
Dienstverlening, wil een klein steentje 
bijdragen aan de naar Vlaardingen te 
halen ‘stadslogger’. Hij doet dit onder 
meer door de verkoop van een speciaal 
vervaardigde poster in een gelimiteerde 
oplage. Voor 3 10,-- kunt u deze poster 
bij de drukkerij kopen, de opbrengst komt 
geheel ten goede aan het initiatief van 
Dick van der Lugt. Meer over deze actie 
kunt u lezen op de site van de drukkerij: 
www.stout.nu. De drukkerij is gevestigd in 
de Arnold Hoogvlietstraat 4-6 en geopend 
van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 
17.30 uur.

Ledenactiviteiten

We lopen al weer naar het einde van het winterseizoen 2003-2004. Vandaar 
dat we nog even uw aandacht vragen voor de twee resterende lezingen van 
dit seizoen, en ons daarna zullen verdiepen in de excursies, die in de zomer-
periode gehouden worden.

Dinsdagavond 23 maart 2004 houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. U 
bent van harte uitgenodigd om met het bestuur van gedachten te wisselen over de gang 
van zaken in het afgelopen jaar, en ook de plannen voor de toekomst te bediscussiëren. 
Om acht uur beginnen we met een kopje koffie, u aangeboden door de vereniging, in het 
Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring (achterzijde parkeergarage AH in de Loper). 
De bus stopt bijna voor de deur, en komt u met de auto, dan adviseren wij u om nog vóór 
de rotonde aan het einde van de Holysingel, rechtsaf de Robert Schumannring in te rijden. 
Aan het einde van de straat die onder de poortjes doorloopt, kunt u gemakkelijk parkeren 
en bent u vlakbij het wijkcentrum.
 Na de ledenvergadering is er rond half negen een pauze ingelast, waarna we rond 
kwart voor negen een lezing hebben van Jan Anderson, die zich in de afgelopen periode 
heeft verdiept in de ‘Drogisterijen in Vlaardingen’ in de vorige eeuw. Aan de hand van een 
groot aantal foto’s zal hij vertellen hoe één en ander in Vlaardingen is gegroeid tot wat er 
nu aan winkels voorhanden is. Daarbij zullen ongetwijfeld alle bekende namen en plekken 
de revue passeren!

Op dinsdagavond 27 april komt Jacques Moerman, voorzitter van de Historische 
Vereniging ‘Oud-Schipluiden’ naar Vlaardingen. Hij heeft als historicus (en con-
rector op het Christelijk Lyceum Delft, maar ook bestuurslid van de ‘Stichting 
Midden-Delfland is mensenwerk’) een studie gemaakt over de Delftse landmeter/
kaarttekenaar Jan Jansz. Potter, en komt daarover aan onze leden wat vertellen en 
laten zien.
 Jan Jansz. Potter werd tussen 1530 en 1535 in Delft geboren. Hij woonde gedu-
rende bijna zijn hele leven in deze stad aan de Markt. Als landmeter en cartograaf 
was hij van 1560 tot 1590 voornamelijk werkzaam in Delfland. Zijn opdrachtgevers 

waren zowel waterschappen als particuliere en geestelijke instellingen. In 1572 koos hij de 
zijde van de Opstand. Naast talloze losse kaarten heeft Potter vijf kaartboeken nagelaten. 
De omgeving van Vlaardingen heeft hij menigmaal vastgelegd. Door zijn nauwkeurige 
werkwijze vormt zijn kaartmateriaal een belangrijke bron voor het regionaal-historisch 
onderzoek. Potter had oog voor kleine landschappelijke elementen en wist de resultaten 
van zijn meetwerk ook fraai uit te beelden.
 De heer Moerman belicht met behulp van twee diaprojectoren het werk van deze 
landmeter. De kaarten, afkomstig uit een groot aantal archieven, worden getoond in com-
binatie met archiefgegevens en luchtfoto’s. In één avond krijgt men een prachtig beeld van 
het landschap en de bebouwing van Delfland in de tweede helft van de zestiende eeuw. 
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De avond wordt gehouden in de grote zaal van De Lyndraajer aan de Baanstraat 4 te 
Vlaardingen, begint om 20.00 uur en de toegang is (natuurlijk) gratis.

Voor de zomerperiode maken we nog even wat reclame voor enkele grotere activiteiten 
met een historisch tinje die op Koninginnedag en op de zaterdag voor moederdag (op 8 
mei) in het centrum gehouden worden, en voor het historisch-nautisch spektakel, dat met 
‘Halen & Brengen’ op zaterdag 19 juni (de zaterdag voor Vaderdag) rond de haven wordt 
gehouden.

En voordat we dan echt de zomer ingaan, houden we natuurlijk eerst onze Voorjaarsexcursie 
(per luxe ‘Vlaerdinger’) naar de VOC-stad Hoorn, op zaterdag 26 juni. We vertrekken om 
half negen vanaf opstapplaats Hoflaan (pand Stadswerk), en vijf minuten later vanaf de 
parkeerplaats van het Holy-(Schieland-)Ziekenhuis, om dan rond tien uur aan de koffie in 
Hoorn te gaan (met natuurlijk een plaatselijke lekkernij erbij). Daarna maken we een wande-
ling met een gids door het fraaie plaatsje Hoorn, dat circa 400 monumentale panden telt. 
Voor de lunch schuiven we rond het middaguur aan in een monumentaal etablissement, 
waarna iedereen nog ruimschoots gelegenheid heeft om (al dan niet in groepjes) naar de 
verschillende fraaie musea te gaan, dan wel zichzelf verder in Hoorn te vermaken of zelf 
nog een (andere) wandeling te maken. Hoorn biedt daarvoor vele mogelijkheden (indien 
u over Internet kunt beschikken, neem dan eens vooraf een kijkje op www.verenigingoud-
hoorn.nl. Even na vier uur zoeken we dan de bus weer op, en komen dan tegen zessen 
weer in  Vlaardingen aan. 
 De kosten voor deze hele dag, inclusief genoemde koffie, lunch 
en gegidste wandeling, bedragen slechts 3 35,-- p.p. (niet-leden 3r5 
meer). Opgeven kan uitsluitend door overmaking van dat bedrag 
op de postgiro 750978 t.n.v. penningmeester HVV te Vlaardingen 
onder vermelding van ‘excursie Hoorn’. 
 Wanneer u deze excursie wilt meemaken, dan raden wij u aan 
om niet te lang meer te wachten, want ‘vol = vol’ en meer dan 50 
personen kunnen er niet in de bus. Ben u er nog niet helemaal zeker 
van dat u mee kunt, maak dan toch zo snel mogelijk het deelname-
bedrag over, om te voorkomen dat u op de reservelijst belandt. 
Mocht voor 1 mei blijken, dat u toch op 26 juni niet mee kunt 
(om welke reden dan ook) dan krijgt u onverminderd het betaalde 
bedrag terug. Bij afmelding na 1 mei en tot uiterlijk 15 juni krijgt u het betaalde bedrag 
minus 3 10 p.p. administratie- en buskosten terug (tenzij we uw plek nog kunnen opvullen), 
maar valt u vlak voor vertrek uit, dan is er helaas geen restitutie meer mogelijk (eventueel 
kunt u zich daar zelf d.m.v. een annuleringsverzekering wel voor verzekeren).
 
Na een hopelijk weer ‘lange, hete zomer’ is er dan op zaterdag 11 september eerst de 
landelijke Open Monumentendag (dit jaar met als thema ‘verdedigingswerken’) en start er 
op 13 september weer een serie bijeenkomsten in het kader van de VVV-cursus ‘Ken uw 
Stad’ (met veel historische wetenswaardigheden over Vlaardingen). Informatie en opgave 
voor deze activiteiten bij Arie Ouwendijk, op werkdagen te bereiken ‘naast de molen’ of 
telefonisch: (010) 435 3322. 
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En dan beginnen we ons HVV-programma weer op zaterdag 18 september met onze 
kleine najaars-excursie. Deze keer gaat de reis naar Haamstede (op het tweede Zeeuwse 
eiland vanaf Hellevoetsluis), waar we o.a. het Slot Haamstede bezoeken. Dit werd al in de 
13e eeuw gebouwd als woontoren, later vergroot en na een brand in 1525 vernieuwd, en in 
de 16e en 18e eeuw aanzienlijk uitgebreid. Maar ook enkele andere historisch interessante 
plekken in de nabije omgeving komen deze dag aan bod.
 De najaarsexcursie is vanouds een ‘eigen-vervoer’-excursie. De kosten van deelname 
worden begroot op 3  7,-- per persoon. Daarnaast krijgt u van onze vereniging een kopje 
koffie aangeboden. Het aantal deelnemers is niet onbeperkt, en u kunt zich nu al aanmel-
den door genoemd bedrag over te maken op giro 750978 t.n.v.Penningmeester HVV in 
Vlaardingen onder vermelding van ‘excursie Haamstede’. De inschrijving sluit op vrijdag 3 
september. Geeft u gelijktijdig met uw overmaking ook even een berichtje door aan Arie 
Ouwendijk (werkdagen tel. (010) 435 3322) om wat gegevens te noteren. We proberen dan 
ook voor de niet-autobezitters vervoer te organiseren (tegen een geringe km-vergoeding, 
aan de chauffeur te betalen). We stellen ons voor dat we tegen negen uur vertrekken vanaf 
de parkeerplaats bij het Holy-(Schieland-)-ziekenhuis. Halverwege de middag wordt dan 
de excursie afgesloten en kan ieder zelf weer naar Vlaardingen terug (of eerst nog wat 
rondkijken ter plekke: we geven elke chauffeur nog wat tips mee voor onderweg).

Voor de volgende lezingen dit najaar kunt u (onder voorbehoud) alvast de dinsdagen 26 
oktober en 23 november noteren. Meer 
informatie in ons september-Tijd-Schrift 
en natuurlijk ook in het historische radio-
programma Oud-Vlaardingen, elke zater-
dagochtend van 10 tot 11 uur (met her-
halingen op zondagmiddag om 12 uur en 
dinsdag- en donderdagavond om 9 uur), 
op Omroep Vlaardingen, aan het ‘eind’ van 
de FM-schaal.

Tot zover weer deze informatie van de 
werkgroep Ledenactiviteiten.
Arie Ouwendijk. 

bloemsierkunst Jac. Verkuil
Markgraaflaan 135
3131 Vl Vlaardingen

Tel: 010 - 434 37 04
Fax: 010 - 434 36 98

- bloemwerken en arrangementen

- goed gesorteerde snijbloemen

- bloeiende- en bladplanten

- bruidsboeketten en corsages

- rouwwerken

- Verhuur van groendecoratie, 

- o.a. palmen, ficussen, etc.
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