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Historie pand Westkaai
Boven de voordeur van het pand van Restaurant Westkaai
(Westhavenkade 9‐10) staat de volgende spreuk te lezen: “Laat
winden waaien en stormen loeien. En iedereen zich met zichzelf
bemoeien.”

Taveerne d’oude Haven
Deze spreuk was oorspronkelijk met krijt geschreven op
de zolder van d’Oude Lijnbaan aan de Baanstraat. In 1962
koopt Arend v/d Windt, dan nog betrokken bij Winzo
IJssalon aan het van Schravendijkplein, het pand van
benzinestationhouder Marinus Bak. Hij wilde daar een
restaurant beginnen, iets waarover in Vlaardingen veel
gepraat werd. Hij kwam op een gegeven moment op de
Lijnbaan en zag die spreuk. Als een echte v/d Windt sprak
de tekst hem aan, ook gezien de roddels in Vlaardingen.
Vandaar dat hij juist deze spreuk boven de voordeur liet
schilderen. Tot 1967 is het pand eigendom geweest van
de Fa. Gebroeders v/d Windt (Winzo). Het pand is verder
steeds restaurant gebleven en stond bekend als Taveerne d’oude Haven, Hollandse Tuin en
thans Westkaai.
Eerste vermelding in 1623
Als u het pand goed bekijkt ziet u dat het zeer bijzonder en ook behoorlijk oud is. Het
zeventiende eeuwse huis heeft een erker, een eenvoudige betimmerde hoofdingang en een
bijzonder fraaie Lodewijk XV daklijst met gebeeldhouwd fries en rijk bewerkte consoles. Het
voordakschild heeft loden hoekkepers en nokbedekking en wordt verlevendigd door
vaasvormige pinakels en dakvensters. De eerste vermelding van dit huis is van 1623.
Het genoemde huis was vroeger bekend als Westhavenplaats, eerst als nummer 84 en later
nummer 92. Vanaf de sloop van het Verkooplokaal in 1936 aan de Bovendayer werd dit
Westhavenkade. De ingang van nummer 9 is eigenlijk aan de Zalmsteeg. Dit huisnummer is
alhoewel wat vaag, nog goed te zien aan het begin van de Zalmsteeg. Heel vroeger stond
trouwens de Westhavenplaats gewoon bekend als Havenplaats.
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Respectievelijke eigenaren
We gaan geschiedenis van het pand eens verder bekijken. Pieter Lambregstz. Latenburgh
koopt op 3 juli 1623 bij willig decreet voor 1.000 gulden, waarvan 400 gulden contant en het
resterende bedrag jaarlijks met 50 gulden af te lossen in handen van Cornelis Pietersz.,
zeevarend man, als oudste crediteur, van Barbara Jansdr., weduwe van Cornelis Jansz. van
Noort: "Een keucken, bovencamer ende erve daer vooren, gelegen op de haven binnen
deser stede, belent aen de suytsijde de schuyr van de voorsz. vercoopster, aen de oost,
noord en westsijde 's Herenstraet".
De hypotheek werd in 1635 geheel afgelost. Er was nog een conditie aan verbonden: tussen
dit verkochte en de schuur van de verkoopster moet de waterlozing zoals die nu is behouden
blijven.
Pieter Lambrechtse Latenburgh was collecteur van bier, wijn en zoutinkomsten. Hij sterft
waarna de voogden over zijn weeskind het huis met erf en plaats voor 2200 gulden in 1641
verkopen.
Jacob Pietersz. Hartoch, blokmaker, koopt op 23 september 1641 voor 2.200 gulden van Jan
Vrancken van Velden en Gerrit Arentsz. Vos, schepenen, als voogden over het nagelaten
weeskind van Pieter Lambrechtsz. Schoutte en Maertge Francken: "Een huys, erve ende
plaetse gelegen besijden den anderen op de havenplaetse deser voorsz. stede (het
voornoemde weeskint van sijne ouderen naegelaten) met al datter aert ende nagelfast aen
is, belent ten noorden, oosten ende westen 's Heerenstraet, ten suyden Arent Jansz. van der
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Houve, met conditie dat den cooper van voor de glazen alf tot aen de keucken van dese
huysinge aen ende in den muyr van de voornoemde Van der Houve geen eygendommen
offte in cas van gemene muyr sal hebben te pretenderen. Maer dat de suytgevel van dese
huysinge beginnende van de voorsz. keucken en streckende tot achter toe, is een gemeene
muyr op‐, in‐ ende aen dewelcke (...?) ten wedersijden mach timmeren, anckeren ende
vestigen".
Michiel van der Burgh, marktschipper op Rotterdam, koopt op 18 mei 1676 voor 1.830
gulden, waarvan 400 gulden hypotheek, van de gemachtigde van Maartje Jansdr, weduwe
van Jacob Pietersz. Hartogh: "Een huis met erf, staande en gelegen aan de Havenplaats,
belend ten noorden een steeg, ten zuiden Cornelis Clercq, ten oosten de Havenplaats en ten
westen een steeg".
Dan zien de dat het pand in handen is van de familie Villerius, n.l. Anthony Villerius, de
weduwe van Anthony Villerius, Josina van der Poth en hun zoon Rochus Villerlus en zijn
weduwe, Maria Been.
Rochus Villerius (gedoopt 1733) was een zoon van Anthony Villerius die in 1730 in
ondertrouw ging met Josina van der Poth (gedoopt 1702). Josina van der Poth was een
dochter van Antony Anthonisz. van der Poth die in 1694 in ondertrouw ging met Trijntje
Michielsdr. (gedoopt 1672). Trijntje Michielsdr. was een dochter van Michiel Maartensz. van
der Burgh en Joostge Joostdr. Het huis is dus van de één op de ander vererfd. Via de
transporten voor Notarissen komen we nu verder.
Jan de Ridder koopt op 9 november 1810 voor 1.000 gulden van Leonardus Wilhelmus de
Roo, wonende te Rotterdam, als gemachtigde van Maria Been, weduwe van Rochus Villerlus,
wonende te Nieuwerkerk op de IJssel: "Huis en erve, staande en gelegen aan de westzijde
van de Haven binnen deze stad; wijk H no.78, in de verponding gedesigneert op no.702 [moet
zijn 625], belend ten oosten de Haven, ten westen en noorden een steeg en ten zuyden Jacob
Bergwerf'.
Teunis Goedknegt, koopman, wonende aan de westzijde van de Haven alhier, wijk H, no.
76/700, koopt op 1 november 1828 voor 4.800 gulden van Johannes de Ridder, rentenier,
wonende aan de Haven alhier, wijk H no. 78/702 binnen deze stad: "Een huis en erve,
staande en gelegen aan de west‐ zijde van de haven binnen deze stad, wijk H no. 78/702,
belend ten zuiden Jacob Bergwerf en ten noorden een steeg, strekkende voor van de straat
tot achter aan de Wijnstraat".
De in Maasland, verleden akte van boedelscheiding, opgemaakt 13 december 1875 door een
Maaslandse notaris, moet zijn geweest tussen de ouders van Pieter Goedknegt: Teunis
Goedknegt en Jannetje Starrenburg.
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1876 Teunis Goedknegt, koopman, later in 1870 zijn weduwe Jannetje Starrenburg, groot 1
are 10 centiare
1886 Pieter Goedknegt, kuiper of tagrijn en koopman (verenigd)
Jan Goedknegt, kuiper, verkrijgt op 18 november 1892 uit de boedelscheiding van zijn
ouders Pieter Goedknegt, kuiper of tagrijn en koopman en Leuntje Klapwijk: "Een huis en erf,
staande en gelegen aan de Westhavenplaats, wijk H; vroeger nummer 84, nu nummer 92,
strekkende tot aan de Wijnstraat te Vlaardingen, kadastraal Sectie B nummer 188, groot een
vierkante roede, 10 vierkante ellen".
1899 Leentje Klapwijk, weduwe van Pieter Goedknegt (Winkelierster)
1919 Jan Goedknegt, koopman later Sophia Maria van der Ster.
Verkoopt aan Teunis Goedknegt JZ
1959 Teunis Goedknegt Jz, koopman verkoopt aan Marinus Bak
1963 Marinus Bak Sr, benzinestationhouder i.g.g.m Petronella Suykerbuik aan v/d Windt

1968 Fa Gebroeders v/d Windt – Winzo – Lambertus v/d Windt
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