
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1926 

JANUARI 
1 Aantal inwoners van Vlaardingen 27.199, van 

Vlaardingerambacht 1.702. 

Een aantal bomen door de storm omgewaaid. 

4 Sedert 15 december 1925 zijn door de Vrije Stads
evangelisatie „Jeruël" 1.089 maaltijden aan kinderen 
verstrekt. 

5 Voor de betrekking van badmeester bij het badhuis van de 
VVV „Patrimonium's Woningen" hebben zich 71 
sollicitanten gemeld. 

8 Nutslezing in het Handelsgebouw over de walvisvangst, 
door de heer A. B. van Deinse. 

Verschenen bij de NV Dorsman & Odé's Boekhandel en 
Drukkerij het ,,Adresboek voor Vlaardingen en 
Vlaardinger-ambacht". 
Kennisgeving : elke dinsdag afvaart naar Hilversum van 
het motorschip ,,Energie" van de rederij N. Keizer te 
Maasland, kantoor Westhavenplaats 41 Vlaardingen. 

11-16 Door de Vlaardingsche Spijskokerij 1.400 porties warm 
eten verstrekt aan behoeftigen. 

12 Het Vlaardingsch Symphonieorkest „Beethoven" en het 
Vlaardingsch Gemengd Zangkoor „Apollo" geven onder 
leiding van de heer M. Boerdam een concert in „De 
Harmonie". 

13 In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad spreekt burge
meester P. Pruis over de werkeloosheid en de ongunstige 
resultaten der visserij. De raad aanvaardt voorstellen tot 
vaststelling van een nieuw westelijk uitbreidingsplan, en 
tot verlaging der electriciteitstarieven. 

16 In het Handelsgebouw opgericht een comité tot steun van 
de slachtoffers van de watersnood in Noord-Brabant en 
Overijssel. Burgemeester P. Pruis aanvaardt het voor
zitterschap. 

IJsfeest met vuurwerk op de banen van De Vlaardingsche 
IJsclub. 

19 Het Vlaarding's Mannenkoor ,,Orpheus" geeft onder 
leiding van de heer Paul van der Putten een concert in „De 
Harmonie", met medewerking van het symphonieorkest 
,,Ludwig van Beethoven" uit Schiedam. 

21 De heer T. van der Kooij spreekt in het gebouw „Soli Deo 
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Gloria" voor de Anti-Revolutionaire Propagandaclub 
„Dr A. Kuyper" over de regeringscrisis. 

22 Openbare vergadering in „Liefde en Vrede" van de samen
werkende bonden in het visserij bedrij f. De heren A. Kievit 
van de Centrale Bond van Transportarbeiders, F. J. 
Lindsen van de RK bond en J. van der Steen van de Chris
telijke Zeeliedenbond spreken over de toestand in het zee
visserij bedrij f en het lot der zeevissers. 

23 Propaganda-feestavond in „Excelsior" ter gelegenheid van 
het vierde lustrum van het NVV, met medewerking van de 
arbeiderszangvereniging ,,De Stem des Volks". 
De toneelvereniging „Kunst en Strijd" brengt het stuk 
„Het Antwoord" van H. Heijermans. Spreker is de heer 
P. Lub uit 's-Gravenhage. 

25 De geldinzameling ten bate van de slachtoffers van de 
watersnood in onder andere Grave en Alphen aan de Maas, 
heeft alhier circa 8.500 gulden opgebracht. 

29 Te water gelaten de moterkotter,,Dolfijn", RO 2, gebouwd 
in opdracht van J. Roelofs te Rotterdam op de werf 
„'s Lands Welvaren" van de firma 1. S. Figee. 

30 Propaganda-feestavond in ,,De Harmonie" van de plaat
selijke afdeling van de Nederlandse Vereniging tot 
Afschaffing <̂ an Alcoholhoudende Dranken. De Drank
bestrijders Toneelvereniging ,,De Dageraad" brengt het 
stuk „Het eenzame pad" van J. Haarsma. 

FEBRUARI 

1 Ds W. Bijleveld, Christelijk-Gereformeerd predikant te 
Haarlem, spreekt in de Grote Kerk over de vuurprofeet 
Elia. Organisator is het Christelijk Comité voor Winter
lezingen. 

2 De prijs van volle melk is verlaagd tot 16 cent per liter. 

3 Ouderavond van de gemeentescholen B en G in het speel
lokaal van de gemeentebewaarschool aan het West-
nieuwland. De heer E. J. Visser, hoofd van school B, 
spreekt over de openbare school. 

4 Winterlezing in de remonstrantse kerk. Ds W. Mackenzie 
uit Amsterdam spreekt over het geestelijk bezit van het 
vrijzinnig Christendom. 

Openbare vrijwillige verkoping in het logement „De Hol-
landsche Tuin" van de stalen loggerschepen ,,Pieter en 
Jan", VL 142, „Cornells", VL 162, en „Anne en Arie", 
VL 183, van de Visscherijmaatschappij „Vertrouwen", 
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onder directie van C. van IJperen en C. van Heeren. 
Verkocht met masten, rondhout, staand en lopend want, 
stoomspil, zeilen en vlaggen, respectievelijk voor 4.450, 
4.775 en 5.100 gulden. 

8 De Toneel- en Letterlievende Vereniging „Varia" speelt in 
„Musis Sacrum" te Schiedam voor de Middenstands
vereniging „Schiedam" het blijspel „De Distel" van Robert 
Saudek. 

Op de jaarvergadering van de „Halve stuivers Vereniging" 
in „Liefde en Vrede" spreekt zendeling J. Fortgens over 
zijn arbeid op Halmaheira. 

9 Opgericht is de toneelvereniging „Louis Bouwmeester". 

Garagebedrijf Peereboom aan de Eerste Van Leyden 
Gaelstraat gaat een ziekenauto exploiteren. 

10 Op de ouderavond van school C spreekt het schoolhoofd, de 
heer H. Jousma, over de gevaren van de straat voor 
kinderen. 

11 Dr H. Kaaj an uit Utrecht spreekt in de gereformeerde kerk 
aan de Kuiperstraat voor de jeugdverenigingen ,,Persis", 
„Soli Deo Gloria" en „Sticht Elkander" over de over
winning op de Boze. 

12 Burgemeester en wethouders der gemeenten Vlaardingen 
en Maassluis brengen ter openbare kennis, dat met ingang 
van 1 februari 1926 het volgende tarief van tolheffing op de 
weg tussen Vlaardingen en Maassluis van kracht is 
geworden : o.a. voor elk los paard, muilezel of rund 7,5 cent; 
voor een kudde schapen of varkens, groter dan dertig stuks 
90 cent; voor een bok, geit of hond, gespannen voor een rij -
of voertuig met vier wielen 7,5 cent; voor een motorrijtuig 
op meer dan twee wielen, alle wielen voorzien van 
luchtbanden 20 cent. 

14 Mejuffrouw A. M. Brouwer, veertig jaar in dienst bij de 
familie J. H. van Raalt, onderscheiden met de eremedaille 
in brons verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 

16 De diaconie der Nederlandsche Hervormde Gemeente 
houdt de jaarlijkse uitdeling van kleding, erwten, spek en 
brood. 

18 Progaganda-avond van de Coöperatieve Bakkerij en 
Verbruiksvereniging „De Voorlooper" in „De Harmonie". 
Vertoond worden de films „De wonderbaarlijke gevolgen 
van een waschdag", „Waarom juffrouw Pieterse lid van de 
coöperatie werd" en „Pas op je centen!". 

19 Cursusavond vanwege het Vrijzinnig Comité en de 
Vrijzinnige Propaganda Club in het Handelsgebouw. 
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Mr H. C. Dresselhuys, voorzitter van de Vereniging voor 
Volkenbond en Vrede, spreekt over de internationale 
politiek. 

21 De heer J. D. Lock, leraar aan de Christelij ke HBS, spreekt 
op de cursusavond van de jeugdverenigingen op 
gereformeerde grondslag in het gebouw „Soli Deo Gloria" 
over de levensgeschiedenis van Jeanne d'Arc. 

22 Progaganda-avond van de Nederlandsche Middenstands 
Bond in „Excelsoir". De heer L. de Groot, bondssecretaris, 
spreekt over het onderwerp : „Wat kan de middenstand 
bereiken?". Vertoond wordt de Blue-Bandfilm. 

23 Op de ouderavond van de Da Costaschool spreekt het 
schoolhoofd, de heer J. Huitema, over het Christelijk-
nationaal onderwijs. 

De plaatselijke afdeling van de Christelijke Nationale 
Werkmansbond ,,Bid en Werk" viert haar zevende 
lustrum. De afdeling telt 194 leden. 

MAART 

1 De Eerste Vlaardingsche Autodienst G. C. Buijs en de 
Bodedienst A. Zwanenburg & Co gefusioneerd. 

1-2 Het kinderkoor,, Jong Leven" brengt in ,,De Harmonie" de 
kinderoperette „De Tooverring" onder leiding van mejuf
frouw Kath. Torn. 

2 De Commissie voor kindervoeding op de openbare en RK 
scholen heeft van 11 januari tot 20 februari ruim 6.000 
maaltijden verstrekt van o.a. bruine bonen met spek, en 
havermout. 

De heer J. G. Zevenboom neemt afscheid als concierge van 
het Zeemanshuis. 

5 In februari bezochten 662 personen de Openbare Leeszaal 
en Bibliotheek. Er werden 5.003 boeken uitgeleend. 548 
personen bezochten in deze periode de Christelijke Open
bare Leeszaal en Bibliotheek. Daar werden 3.001 boeken 
uitgeleend. 

7 Wegens de grote toeloop worden jeugddiensten gehouden 
in het lokaal van „Rehoboth" en in het verenigingsgebouw 
„Liefde en Vrede". Organisator is het Comité voor het 
houden van jeugddiensten is de Nederlandsche Her
vormde Gemeente. 

8 De passagiersdienst Vlaardingen—Pernis—Rotterdam 
met de stoomboot ,,Heen en Weer" van de Transport 
Vereeniging Van IJperen & Van Heeren is opgeheven. Er 
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wordt een extra dienst voor het vervoer van vracht
goederen tussen Vlaardingen en Rotterdam ingelegd. 

16 Jaarlijkse feestavond van de Vrijzinnige Propaganda Club 
in ,,De Harmonie". Mr P. Droogleever Fortuyn spreekt 
over de regeringscrisis en het standpunt van de Vrijheids-
bond tegenover het programma van het nieuwe kabinet. 

Mandenmakerij Firma Weduwe B. van 't Woudt aan het 
Westnieuwland overgedaan aan de heer P. van Dorp. 

21 De VV „Fortuna" wint het kampioenschap derde klasse 
van de Nederlandsche Voetbal Bond. 

22 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot het toestaan 
van een krediet voor het aanleggen van een begraafplaats 
voor Nederlanders te Lerwick. 

23 Propaganda-feestavond van de Vlaardingsche Geheel
onthouders Vereeniging ,.Neutraal" in,.Excelsior", met 
medewerking van het mandolinegezelschap ..Poly-
melodia". De heer Prijsdorp uit 's-Gravenhage spreekt 
over het onderwerp : ,,Wie het kind liefheeft haat den 
alcohol". 
De Rotterdamsche predikant W. Betram spreekt in het 
Zeemanshuis over het spiritisme. 

In een pand aan de Vishalstraat worden twee distilleer
ketels van een klandestiene stokerij in beslag genomen. 

24 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht aanvaardt het 
voorstel inzake de levering van gas, water en electriciteit 
door de gemeente Vlaardingen. De raad bespreekt het 
wetsontwerp tot wijziging van de grenzen van de 
gemeenten Vlaardingen, Vlaardingerambacht en Kethel-
en-Spaland. 

Het herenhuis Markt 44 geveild voor 5.600 gulden en 
afgemijnd op 5.650 gulden. 

26 Bij de boekbinder-winkelier Van der Geer op de Waal zijn 
tentoongesteld de prijzen van de verloting, gehouden voor 
de oprichting van een werkinrichting voor geestelijk 
gehandicapten, o.a.: schilderstukken, etsen en aquarellen 
van Breman, Mauve, Smissaert en Schulman. Ook de prijs, 
geschonken door ex-keizer Wilhelm II van Duitsland, 
wordt geëxposeerd. 

De heer P. van den Broek, administrateur van 
,,Patrimonium's Woningen", spreekt in het Zeemanshuis 
over woningbouw. 

30 De houten logger-vrachtvaarder „Noord-Holland", VL 130, 
van de NV Zeevisscherij „Nederland" is als woonschip 
naar Gouda verkocht. 



klas van gemeenteschool D aan de Nieuwe Kerkstraat met juf en hoofd L M Bouman 1926. 

APRIL 

2 De bodedienst Vlaardingen—Schiedam van de heer W. van 
der Meer overgedaan aan de heer J. van Vliet. 

6 De eerste kolmaatjesharing aangevoerd door de 
stoombeuger „Uranus", VL 207, schipper H. Woensdrecht, 
van de Visscherij Maatschappij „Vlaardingen". Prijs 115 
gulden per kantje. 

7 Districtsvergadering van de Nationale Christen Geheel
onthouders Vereniging in het Zeemanshuis en in de zaal 
„Rehohoth". Ds J. Langman, lid van de Tweede Kamer, 
spreekt over de bijbel en geheelonthouding. 

De EmmabloemcoUecte voor tbc-bestrijding brengt 460 
gulden op. 

8 Ir A. Plate uit Rotterdam spreekt in „Exelsior" over het 
Nederlandsch—Belgisch Tractaat. Organisator is het 
Comité van Actie tot Wijziging van het Nederlandsch -
Belgisch Tractaat. 
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Filmavond voor de leerlingen van de Visscherijschool en 
voor zeelieden in de beurszaal van het Handelsgebouw. 
Vertoond worden films over het reddingswezen en over 
Nederlands Oost-Indië. 

9 Na de vertoning van de Volkenbondsfilm in „De 
Harmonie" wordt opgericht de plaatselijke afdeling van de 
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. 

15 De heer P. van den Berg, opperbrandmeester, veertig jaar 
in dienst bij de Vrijwillige Brandweer. Burgemeester 
P. Pruis biedt hem zijn gelukwensen aan. Het College van 
Brandmeesters schenkt de jubilaris een wandelstok met 
zilveren knop en inscriptie, terwijl 's avonds de brandweer 
met vol materieel en met medewerking van de 
harmonievereniging „Concordia" aan zijn woning een 
serenade brengen. Ten slotte wordt in de bovenzaal van 
hotel ,,De Romein" een feestelijke samenkomst gehouden. 

De stalen loggerschepen „Merapi", VL 198, ,,Sindoro", 
VL 197 en „Tambora", VL 33, van de Visscherij 
Maatschappij,, Vulkaan", met masten, rondhout, staand en 
lopend want, zeilen, vlaggen, koks- en kajuitsgoederen, 
verkocht respectievelijk aan de heren C. van Toor Hzn, 
P. Meerburg te Katwijk-aan-Zee en A. van Toorn Jzn te 
Scheveningen voor 2.250 gulden, 2.220 gulden en 3.650 
gulden. 

Mejuffrouw P. Westerdijk veertig jaar als huishoudster in 
dienst bij de familie Joh. Droppert. 

16 In de gemeenteschool te Vlaardingerambacht wordt 
opgericht een RK kiesvereniging voor deze gemeente. 

De gemeenteraad aanvaardt de voorstellen tot het 
invoeren van huur voor watermeters, en tot beperking van 
de maximumsnelheid in de bebouwde kom tot 20 kilometer 
per uur. 

Het kantoor van de Vlaardingsche Particuliere 
Bewakingsdienst is verplaatst van de Kortedijk naar de 
Hoogstraat. 

19 Verjaardag van prins Hendrik. De Harmonievereniging 
„Concordia" geeft een concert op het Verploegh-
Chasséplein. 

20 De Gebroeders Ouwehand openen tijdens de ansjovis
campagne een wekelijkse motor boo tdienst van 
Vlaardingen op Volendam, Hoorn, Broekerhaven, 
Enkhuizen, Medemblik, Lemmer en Urk. 

De Drukkerij „Excelsior", voorheen A. van der Meijden, 
staakt de uitgave van de Vlaardingsche Courant. 



24 Gecostumeerde voetbalwedstrijd en feestavond ter 
gelegenheid van het twaalf eneenhalf jarig bestaan van de 
Vlaardingsche Football Club „Olympia" of VFC. 

25 Bidstond voor de visserij en het gewas o.a. in de Grote Kerk 
en de Nieuwe Kerk. 

27 In de door de Utrechtsche Rederijkerskamer „Nicolaas 
Beets" uitgeschreven nationale toneelwedstrijd wint de 
Toneel- en Letterlievende Vereniging „Varia" een eerste 
prijs. 

30 Verjaardag van Prinses Juliana : concert door de 
Christelijke Harmonievereniging „Sursum Corda" en 
vertoning van films op het Flardinghaterrein aan de 
Hofsingel. 

MEI 

1 1 Mei-optocht met 1 Mei-viering in „De Harmonie", 
georganiseerd door de SDAP en de Vlaardingse 
Bestuurdersbond. Medewerking verlenen : de Arbeiders 
Jeugd Centrale, de zangvereniging „De Stem des Volks!' de 
muziekvereniging „Voorwaarts" en de toneelvereniging 
„Kunst en Strijd". 

6 Feestavond van de RK Vrouwenbond in ,,De Harmonie". 
Het RK Schiedamsche Toneelgezelschap brengt het 
blijspel „Gebroeders Kalkoen" van Gerard Nielen. 

7 De heer P. Storm in de plaats van de Heer P. K. van Beek 
benoemd tot gemeenteomroeper. 

8 Propaganda-feestavond van de Nederlandse Vereniging 
tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, in ,,De 
Harmonie". Medewerking verlenen de 
drankbestrijderskoren „Zanglust" uit Vlaardingen, 
„Zingend ten Strijde" uit Schiedam en „Linker 
Maasoever" uit Rotterdam. 

Geopend aan de Oosthavenkade café ,,De Bel". 

10 De heer J. van Driel, fabrieksarbeider, veertig jaar in 
dienst bij NV Hollandia, HoUandsche Fabriek van 
Melkproducten en Voedingsmiddelen. 

11 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot vaststelling 
van haringcontroleverordeningen. 

14 Voor de betrekking van secretaris van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas hebben 
zich 218 sollicitanten gemeld. 

15 De collecte ten bate van de Vlaardingsche Gezondheids-
kolonie brengt 225,50 gulden op. 
De zomertijd gaat in. 
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18 Algemene Vredesdag, georganiseerd door de Vereeniging 
voor Volkenbond en Vrede. 

25 Koningin Wilhelmina krijgt op paleis Het Loo de eerste 
HoUandsche nieuwe aangeboden. De haring werd 
gevangen door de stoombeuger „Koningin Wilhelmina", 
VL 190, schipper J. Goedknegt, van de Doggermaat
schappij. 

26 De NV Vlaardingsche Auto Omnibus Maatschappij en de 
NV Eerste Vlaardingsche Auto Garage nemen van de heer 
Noordam te Maasland de autobusdienst Maasland-
Rotterdam over. 
De zeillogger „Cornells", VL 162, van de Visscherij 
Maatschappij „Vertrouwen", is verkocht aan de reder Joh. 
Parlevliet te Katwijk-aan-Zee. 

Vergadering van de commissie uit de ingezetenen van 
Vlaardingerambacht, tot onderzoek van het door 
Gedeputeerde Staten voorgestelde wetsontwerp tot 
wijziging der grenzen van de gemeenten Vlaardingen, 
Vlaardingerambacht en Kethel-en-Spaland. De commissie 
is eenstemmig van oordeel, dat, waar nog geen uitvoering 
is gegeven aan enig plan van uitbreiding en vestiging van 
industrieën te Vlaardingen, de tijd nog niet is gekomen 
voor annexatie van het betrokken grondgebied van 
Vlaardingerambacht. 

28 In de schietwedstrijden van de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm van Vlaardingen wint de heer T. van der Gaaij 
de eerste prijs in klasse A. 

JUNI 

4 Paardenmarkt op de Parallelweg. Aangevoerd 110 paarden 
en 26 hitten, prijzen respectievelijk 150 tot 300 gulden en 80 
tot 130 gulden. Handel traag. 

De Toneel- en Letterlievende Vereniging „Excelsior" 
speelt in ,.Excelsior" het blijspel ,,De Nalatenschap" van 
H.V. Esmond. 

Brood-, Koek- en Banketbakkerij Weduwe J. H. van Raalt 
aan de Hoogstraat overgedaan aan bakker C. M. van Dalen. 

6 De voetbalclub „Fortuna" gepromoveerd naar de tweede 
klasse van de Nederlandsche Voetbal Bond. 

10 De heer E. Ligthart vijfentwintig jaar in dienst bij de firma 
H. van Toor Jzn of „De Wijnoogst". 

14-15 Collecte voor de gewapende dienst in de Nederlanden, ten 
behoeve van verminkten en nagebleven betrekkingen van 
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gesneuvelde militairen. Opbrengst 88 gulden en 80 cent. 
18 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot afwijzing van 

een verzoek om herziening van de bepalingen betreffende 
de zondagssluiting van winkels. 

Het Departement Vlaardingen van de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen verzoekt de gemeenteraad het 
voorstel tot opheffing van de gemeentebewaarschool aan 
het Westnieuwland niet te aanvaarden. De ouders wier 
kinderen deze school bezoeken, hebben eveneens een 
adres ingediend. 

23 De lunchroom „Landzicht" aan de Kethelweg te 
Vlaardingerambacht officieel geopend. Spreker is 
burgemeester J. Luijerink. 

24 Feestavond in het RK verenigingsgebouw voor de leden 
van de plaatselijke afdeling van de RK Volksbond, ter 
herdenking van het zevende lustrum der uitvaardiging 
van de encycliek Rerum Novarum, handelde over het 
arbeidersvraagstuk. Spreker is kapelaan F. H. J. A. Cornet. 

Inwijding van de begraafplaats voor vissers te Lerwick op Shetland, 1926 
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26 De plaatselijke afdeling van de vereniging „Volks
onderwijs" viert het zestigjarig bestaan van de landelijke 
vereniging met een samenkomst in de tuin van „De 
Harmonie". De muziekvereniging „Voorwaarts" verleent 
medewerking. Spreker is de heer H. Groenewout uit 
Santpoort. 
De schaalcollecte ten bate van het Fonds tot Steun van 
Volksonderwijs heeft in Vlaardingen 382 gulden 
opgebracht en in Vlaardingerambacht 85 gulden en 53,5 
cent. 

27 Plechtige samenkomst op de begraafplaats voor Hollandse 
vissers te Lerwick, die door de gemeentebesturen van 's-
Gravenhage, Maassluis en Vlaardingen is aangekocht. 
Sprekers o.a. ds Engelsma en dokter F. G. van Asperen van 
het hospitaalkerkschip „De Hoop". 

29 Burgemeester P. Pruis reikt namens het Carnegie 
Heldenfonds een horloge uit aan de zestienjarige Joh. 
Stolk, voor het redden van een drenkeling uit de haven. 

Alle ouden van dagen en zieken die dat wilden zijn op de 
kerktelefoon van de Nieuwe Kerk en de Grote Kerk 
aangesloten. 
De loggers „Anne en Arie", VL 183, van de Visscherij 
Maatschappij,,Vertrouwen", en „Paul Koster", VL 10, van 
de Zeevisscherij Maatschappij „De Hoop", zijn verkocht 
respectievelijk aan de reders D. Haasnoot te Katwijk-aan-
Zee en J. Vrolijk te Scheveningen. 

JULI 

3 De Christelijke Harmonievereeniging ,,Sursum Corda" 
geeft een concert in de tuin van ,,De Harmonie". 

6 Geopend aan de Oosthavenkade de autolakkerij van de 
firma F. C. Weiland. 

9 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit de 
aanleg van het Raadhuisplein te gunnen aan de firma Van 
der Wal en Woudenberg voor 3.438 gulden. 

10 Feestavond in „De Harmonie" ter gelegenheid van de 
promotie van de voetbalclub „Fortuna" naar de tweede 
klasse van de Nederlandsche Voetbal Bond. 

12 Geopend in een lokaal van het pand Markt-hoek-
Schoolstraat een werkinrichting voor zwakzinnigen, van 
de vereniging „Zorg voor het achterlijke kind". Leider is de 
heer J. C. H. Wensvoort. 

13 Concert in de tuin van „De Harmonie" door de harmonie
vereniging ,,Concordia", direkteur de heer L. van der 
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Tand, en Vlaarding's Mannenkoor „Orpheus", direkteur 
de heer Paul van der Putten. 

15 De Dr J. Th. de Visserschool te Vlaardingerambacht in 
gebruik genomen. Sprekers zijn: Ds J. D. de Stoppelaar, 
voorzitter van de Vlaardingsche Vereeniging voor 
Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs, en burgemeester 
J. Luijerink. 
Openbare vergadering in „Excelsior" tegen het voorstel 
van burgemeester en wethouders tot opheffing van de 
gemeentebewaarschool aan het Westnieuw land, uitgaande 
van de commissie, gevormd uit de oudercommissies van de 
openbare scholen en de plaatselijke afdelingen van de 
Bond van Nederlandsche Onderwijzers, de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen, het Nederlandsche 
Onderwijzers Genootschap, de SDAP, de Vlaardingsche 
Bestuurdersbond, Volksonderwijs, „De Vrijheidsbond" en 
de Vrijzinnige Democratische Bond. Sprekers zijn de 
schoolhoofden L. M. Bouman en E. J. Visser. 

16 Gemeenteraadsvergadering met discussie over het 
voorstel tot opheffing van de gemeentebewaarschool aan 
het Westnieuwland. De publieke tribune is stampvol. Het 
voorstel wordt tot de volgende vergadering aangehouden. 

De buurtverenigingen „Pieter Karel Drossaartstraat" en 
„Smalle Havenstraat" hebben een Oranjevereniging 
opgericht. 

22 De Commissie uit de ingezetenen ter behandeling van het 
wetsontwerp tot wijziging van de grens tussen de 
gemeenten Vlaardingen, Vlaardingerambacht en Kethel-
en-Spaland, verenigt zich met het ontwerp. 

De Schiedamse harmonievereniging „Oefening Baart 
Kunst" geeft een concert in de tuin van ,,De Harmonie". 

24 In de kringwedstrijden te Delft van de federatie Westland 
van de Bond van Vrijwillige Burgerwachten, wint de 
Vlaardingsche Burgerwacht een tweede en een vierde 
prijs. 

25 In de gereformeerde kerken aan de Binnensingel, 
Kuiperstraat en Landstraat zijn kerktelefoons in gebruik 
genomen. 

Op het muziek- en zangconcours te Oostvoorne wint de 
Arbeiders Zangvereeniging ,,De Stem des Volks" een 
tweede prijs en de Arbeiders Muziekvereeniging 
„Voorwaarts" twee eerste prijzen. 

28 De buurtvereniging „Wilhelminastraat" opgeheven. 

Aan de bedevaart naar Brielle ter verering van de Heilige 
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Martelaren van Gorkum nemen enige honderden 
stadgenoten deel. 

29 Het Vlaardingsch Symphonieorkest „Beethoven" geeft 
onder leiding van de heer M. Boerdam een concert in de 
tuin van „De Harmonie". 

30 Op de ringvergadering van de jongelingsverenigingen op 
gereformeerde grondslag, in de gereformeerde kerk aan de 
Binnensingel, spreekt dr E. D. Kraan, gereformeerd 
predikant, over karaktervorming. 

De heer D. J. van den Berg is in de plaats van de heer G. P. 
de Bruijn benoemd tot concierge van het museum der 
Vereeniging ,,De Vlaardingsche Oudheidkamer en 
Visscherijmuseum". 

AUGUSTUS 

2 Verjaardag van koningin-moeder Emma. Concert door de 
harmonievereniging ,,Concordia", vertoning van de film 
„De zwarte tulp" en vuurwerk op het Flardinghaterrein 
aan de Hofsingel. 

3 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel van 
burgemeester en wethouders om niet over te gaan tot de 
benoeming van een schoolarts, en hecht zijn goedkeuring 
aan het wetsontwerp tot wijziging der grenzen van de 
gemeenten Vlaardingen, Vlaardingerambacht en Kethel-
en-Spaland. 

9 De tarieven van de omnibusdienst Vlaardingen-
Rotterdam van de NV EVAG en de NV VAOM verlaagd. 
Een retour Vlaardingen—Rotterdam kost nu 45 cent. 

10 Opgericht te Vlaardingerambacht de NV Maatschappij tot 
Exploitatie van Onroerende Goederen „De Holyweg". 

De bouw van een pakhuis met bovenwoning aan de 
Havenstraat 22 gegund aan de aannemers C. van der Lugt 
en J. Kievit voor 6.919 gulden. 

14 Kinderspelen op het Flardinghaveld aan de Hofsingel ter 
gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de CJV 
„Liefde en Vrede", met medewerking van het Tamboers-
en Pijperskorps „Jubal" uit Dordrecht. 

19 Zangconcours in de tuin van „De Harmonie", 
georganiseerd door de Vereniging tot Veredeling van het 
Volksvermaak „Flardingha". Het damestrio „Jong 
Leven", het dubbel gemengd kwartet „Onder Ons" en het 
dubbelmannenkwartet ,,Zanglust" winnen de eerste 
prijzen. 
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21 Zwemwedstrijden, georganiseerd door de Vlaardingsche 
Bad- en Zweminrichting in de Spoorhaven. Mejuffrouw L. 
Goedknegt en de heer H. van der Plaat winnen de eerste 
prijzen op de 1.000 meter vrije slag. 

27 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht stelt het 
rapport vast betreffende het wetsontwerp tot wijziging der 
grenzen van de gemeenten Vlaardingen, Vlaardinger
ambacht en Kethel-en-Spaland. Algemeen is de raad van 
oordeel, dat het deel van de Babberspolder, aan de 
noordzijde van de spoorbaan, in geen geval voor toevoeging 
bij de gemeente Vlaardingen in aanmerking komt. 

Op initiatief van de Bond van Bedrijfsautohouders in 
Nederland is in de bocht Maassluissedijk - Markt een 
verkeersspiegel geplaatst. 

29 Oranjeavond van de CJV „Liefde en Vrede" in haar 
gebouw aan de Gedempte Biersloot, met medewerking van 
het zangkoor van deze vereniging, onder leiding van de 
heer A. Hofman. Ds J. H. Mulder uit Zoeterwoude spreekt 
over ,,Oranje en de idee der verdraagzaamheid". 

30 De Christelijke harmonievereniging ,,Sursum Corda" en 
de Christelijke Zangvereniging „Excelsior" geven een 
concert in de tuin van ,,De Harmonie". 

Opgericht de Vlaardingsche Zwem Club. Het voorlopig 
bestuur bestaat uit de heren G. A. Donker, L. P. van der 
Drift, C. Drossaart van Dusseldorp, P. Hoogland 
en E. W. Küp. 

31 Koninginnedag : muziek- en zanguitvoeringen, 
kinderspelen, gymnastiek- en turndemonstraties, 
hardloopwedstrijd, openluchtbioscoop en vuurwerk. 

Mej uf f rouw P. Westerdij k, veertig j aar huishoudster bij de 
heer Joh. Droppert, onderscheiden met de eremedaille in 
zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. 
Naar aanleiding van plannen voor annexatie door 
Vlaardingen van een gedeelte van Vlaardingerambacht, 
wordt in de Nieuwe Vlaardingsche Courant een schets 
gepubliceerd van het uitbreidingsplan, omvattende 
ongeveer 57 hectaren van Vlaardingerambacht. 

SEPTEMBER 

1 Officiële opening van de Dr J. Th. de Visserschool te 
Vlaardingerambacht. Sprekers o.a. ds J. D. de Stoppelaar, 
burgemeester J. Luijerink en de heer H. L. Meijers, 
schoolhoofd. 

Samenkomst in het lokaal „Rehoboth" tot heropening van 
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de verbouwde Van Kampenschool aan de Hofjesstraat en 
tot installatie van de heer W. de Vos als hoofd van de Jhr Mr 
A. F. de Savornin Lohmanschool aan de Prins 
Hendrikstraat. Sprekers o.a. ds J. D. Stoppelaar en 
wethouder A. de Haan. 

Dr J. Th. de Visser, oud-minister van onderwijs, spreekt in 
de Grote Kerk over de schoolstrijd. 

3 Aanbesteding van de levering van 150 hectoliter gezeefde 
Hollandse anthraciet en 30.000 stuks droge, lange friese 
turven, voor verwarming van de gemeentegebouwen in de 
winter 1926. Gegund aan de firma P. Maarleveld, voor 
2 gulden 50 cent per hectoliter en 15 gulden en 80 cent per 
1.000 turven. 

5 Het sportveld van de RK Voetbalvereniging ,,Geel Wit 
Geel" aan de Maassluissedijk in gebruik genomen. 

6 De collecte ten bate van de Vereeniging voor Bijzonder 
Christelijk Schoolonderwijs brengt 449 gulden en 68 cent 
op. 

7 De gemeenteraad besluit de gemeentebewaarschool aan 
het Westnieuwland met ingang van 1 januari 1927 op te 
heffen en het schoolgebouw te verhuren aan de 
plaatselijke afdeling van de vereniging ,,Volksonderwijs" 
voor het geven van bewaarschoolonderwijs. 

8 Floralia in ,,Excelsior", georganiseerd door de Vereniging 
tot Veredeling van het Volksvermaak ,,Flardingha". De 
vereniging reikte 1.300 stekken uit. Ingezonden werden 265 
planten. 

10 De RK Muziekvereniging „Sint Johannes" is heropgericht. 
De heer J. Oomes te Schiedam benoemd tot directeur. 

13 De minister van binnenlandse zaken en landbouw, mr J. B. 
Kan, installeert de commissie tot onderzoek van de vraag 
waaraan de ongunstige toestand in het haringvisserij
bedrijf is te wijten. 

15 In de vergadering van huurders der Woningbouw
vereniging „Samenwerking' ' wordt besloten tot 
oprichting van een ziekenfonds dat ten doel heeft, steun te 
verlenen aan de huurders van woningen van de vereniging 
die door ziekte niet in staat zijn de huur te betalen. 
Toegetreden zijn 200 huurders. 

18 Volksconcert op het Flardinghaveld aan de Hofsingel door 
de Harmonievereniging „Concordia" en Vlaarding's 
Mannenkoor „Orpheus". Tevens vertoning van komische 
films. Na afloop vuurwerk. 

19 Het sportterein van de Voetbalclub „Fortuna" aan de 

32 



Kethelweg in gebruik genomen met de wedstrijd Fortuna-
SJOD uit Rotterdam (8-1). 

20 Begonnen in het Zeemanshuis een cursus Engels voor 
winkeliers. Docent is de heer W. P. Droog. 

25 De Zonnestraalcollecte voor tbc-bestrijding brengt 492 
gulden 80 cent op. 

28 De Christelijke Zangvereniging „Excelsior", directeur de 
heer M. Groeneveld, geeft een concert in de Grote Kerk ter 
gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de CJV 
,,Liefde en Vrede". 
Geopend aan de Oosthavenkade de Automobiel- en 
Motorherstelplaats Gebroeders Elen & Van Elve. 

Opgericht is een leeskring van de plaatselijke afdeling van 
de Vrijzinnig Democratische Bond. 

Ledenportret van de Postduivenvereniging „De Adelaar", 1926. 



OKTOBER 

1 Nutslezing. De heer Ph. C. Visser spreekt over zijn tocht in 
het Karakorumgebergte. 

De heer J. Mus vijfentwintig jaar sluiswachter van de 
Delflandse sluizen. 

3 Einde van de Zomertijd. 
9-10 Zware storm. Havenkaden onder water gelopen. Het water 

in de Buitenhaven bereikt een hoogte van 2,66 meter boven 
NAP. 

11 In een vliegende storm op de Noordzee vergaan : de 
stoomlogger „Copernicus", VL46, schipper Dirk Penning, 
van de NV Reederijkantoor Firma Joost Pot (drie van de 
zeventien opvarenden gered); de logger „Theodoor", 
VL 213, van de Algemeene Reederij en Handels
maatschappij, directeur H. de Korver (van de twaalf 
opvarenden alleen schipper J. van der Toorn uit 
Scheveningen gered); de logger ,,IJsel VI", VL 25, 
schipper Jan de Bruin, gecharterd schip van K. J. Knoester 
te Scheveningen (alle twaalf opvarenden omgekomen). 

13 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht keurt het 
stratenplan goed van de NV Maatschappij tot Exploitatie 
van Onroerende Goederen ,,De Holyweg" met betrekking 
tot o.a. de Julianalaan en de Wilhelminasingel. 

Propaganda-avond van de Nederlandsche Vereeniging tot 
Bestrijding der Tuberculose, in „Liefde en Vrede". 
Vertoond wordt de film,.Achter de wolken schijnt de zon". 

De Vlaardingse pater L. Kuipers vertrekt opnieuw naar 
zijn missiegebied in Brazilië. 

15 Medegedeeld wordt dat vanaf mei 1927 de verzorging van 
de verpleegden in het Sint-Laurentiusgesticht aan de 
Gedempte Biersloot zal worden overgenomen door de 
Zusters van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort. 

16 Geopend in „Excelsior" een bioscoop- en varietétheater 
van Bol en Muré te Schiedam. Openingsprogramma : „Het 
derde alarm", sensatie-drama; de klucht „Je moet maar 
boffen" ; optreden van de humorist Jacques van 't Hof. 

18 Emir Feisal, vergezeld van de minister van buitenlandse 
zaken van Hedjaz, bezoekt de Eerste Nederlandsche 
Coöperatieve Kunstmestfabriek en de NV ,,Hollandia", 
Hollandsche Fabriek van Melkprodukten en Voedings
middelen. 

20 De politie treedt handelend op bij een gevecht tussen een 
aantal vrouwen in de Cronjéstraat. 
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22 Algemene vergadering van de plaatselijke afdeling van de 
Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, in het 
Zeemanshuis. Spreker is de heer J. H. van Linden van den 
Heuvell, voorzitter van de afdeling. 

26 Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van het 
ziekenhuis aan de Hofsingel in de recreatiezaal. 
Sprekers zijn o.a. dr A. L. Erkelens, voorzitter van de 
Vereniging voor Ziekenverpleging en burgemeester P. 
Pruis. In de hal wordt een marmeren plaat onthuld met de 
namen van de stichters van het ziekenhuis. 
De damesgymnastiekvereniging DOVIDO geeft een 
uitvoering in „De Harmonie" ter gelegenheid van de 
viering van het vierde lustrum. 

De nieuwe oprit aan de Maassluissedijk gereed. Het 
doorgaand verkeer wordt geleid langs de Van Leyden 
Gaelstraat, over de Julianabrug, Parallelweg, 
Stationsstraat, nieuwe oprit, Maassluissedijk. 

27 Feestavond voor de Obadjaclubs in „Liefde en Vrede", ter 
gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de CJV 
,,Liefde en Vrede". Vertoond wordt de film 
,,Grootmoeders jongen". 

28 Vanwege het Christelijk Comité voor Winterlezingen 
spreekt dr J. J. van der Schuit uit Apeldoorn in de Grote 
Kerk over het onderwerp „Luther en de Reformatie in het 
licht van deze tijd". 

De logger „IJsel VI" VL 25. die in de nacht van 9 op 10 oktober 1926 met man en muis verging. 
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NOVEMBER 

1 Inschrijving voor de boetcursus 1926 voor meisjes van 
dertien jaar en ouder, in de Visscherijschool. 
Het schoolgeld bedraagt 10 cent per week. 

2 Ds J. D. de Stoppelaar opent in „Liefde en Vrede" een bazar 
ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de CJV 
„Liefde en Vrede". Opbrengst 2.300 gulden. 

De Schietvereniging „Wilhelmina" heeft een tweede prijs 
gewonnen in de nationale schietwedstrijden te Doorn. 

Als onderafdeling van de Derde Orde van Sint Franciscus 
is opgericht de vereniging „Hulp in de huishouding". 
Directeur is pastoor H. J. Maas. 

3 De Toneel- en Letterlievende Vereniging „Varia" brengt 
in „De Harmonie" het stuk „De opgaande zon", een spel 
van de middenstand, door Herman Heijermans. 

4 Ds. N. Blokker spreekt in de remonstrantse kerk over de 
Duitse componist Felix Mendelssohn Bartholdy, met 
begeleiding van de zangeres E. C. W. Sijpkes en de organist 
J. van der Heul. 

9 Op de scheepswerf A. de Jong te water gelaten de 
motorreddingboot,,Koningin Wilhelmina", gebouwd voor 
de Zuid-HoUandsche Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen. 

10-11 Bazar georganiseerd door de naaivereniging van de 
plaatselijke afdeling van de Nederlandse Protestanten 
Bond, in de kerkekamers van de remonstrantse kerk. 
Opbrengst 1.850 gulden. 

12 De Stoomkuiperij en Kistenfabriek C. van Toor aan de 
Bleekstraat door brand verwoest. 

12-25 Verkoping in het Zeemanshuis van Russische voorwerpen 
van kunstnijverheid, die zijn vervaardigd door Russische 
vluchtelingen. Organisator is oud-kolonel A. K. Klimenko 
van de keizerlijke Russische artillerie. 

16 De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting voor 1927 
vast. De ontvangst en uitgaaf voor de gewone dienst 
bedraagt 2.320.068 gulden 52 cent. Op de kapitaalsdienst 
komen in ontvangst 2.290.015 gulden 82 cent, en in uitgaaf 
2.294.301 gulden 1 cent. 

19 Bekendgemaakt wordt dat ingezetenen van 
Vlaardingerambacht voor het passeren van de tol op het 
Emaus abonnementen kunnen krijgen voor drie gulden 
per jaar. 
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Openbare aanbesteding van het verhuren van elf rij wielen 
voor de gemeentedienst in 1927. Gegund aan G. de Rave 
voor 53 gulden 50 cent per fiets per jaar, merk Gazelle. 

23 Film- en lichtbeeldenavond in de zaal van het Handels
gebouw, georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de 
Nederlandsche Christelijke Reis Vereeniging. 

Mevrouw dr De Buy Wenniger-Hulsebos, presidente van 
het Nederlandse Meisjes Gilde, spreekt in ,,Excelcior" over 
de maatschappelijke betekenis van de padvindsters-
beweging. 

24 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht stelt de 
gemeentebegroting voor het dienstjaar 1927 vast. In 
ontvangst en uitgaaf op de gewone dienst komt 59.703 
gulden 27 cent, op de kapitaaldienst 1.700 gulden. 

25 Vlaarding's Mannenkoor „Orpheus" en het Vlaardings 
Symphonieorkest „Beethoven" geven een concert in ,,De 
Harmonie". Dirigenten zijn de heren Paul van der Putten 
en M. Boerdam. 

26 Ds A. Luteijn te Muiden neemt het beroep naar de 
hervormde gemeente van Vlaardingen aan. 

DECEMBER 

1 De viering van het veertigjarig bestaan van de CJV,,Liefde 
en Vrede" besloten met een feest voor de leden van de 
oudere afdelingen, in het gebouw „Liefde en Vrede". 
Vertoond worden het middeleeuwse spel ,,Esmoreit" en 
een tableau vivant over het werk van de vereniging. Het 
Lief de-en-Vredejubileumkoor zingt. 

2 Propaganda-feestavond van de Nationale Bond van 
Handels- en Kantoorbedienden in „Excelsior". Spreker is 
de bondssecretaris de heer M. de Zeeuw. 

3 Ter bestrijding van de werkeloosheid verzoeken de 
besturen van de plaatselijke afdelingen van de 
Nederlandsche Schildersgezellenbond het schilderwerk 
van jalouzieën, zonnerakken, huis- en tuinmeubelen enz. 
in de wintermaanden te laten uitvoeren. 

7 De heer F. Wijnhorst, kuipersbaas, zestig jaar in dienst bij 
de NV Betz & Van Heyst's Handelmaatschappij, 
onderscheiden met de eremedaille verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau in zilver. 

De reder A. van der Toorn Jzn te Scheveningen geeft 
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scheepswerf A. de Jong opdracht tot het ombouwen van 
vier zeilloggers tot motorloggers. 

De heer C. G. Roos spreekt in „Excelsior" voor het 
Vrijzinnig Comité en de Vrijzinnige Propagandaclub over 
de gemeentepolitiek. 

Het gebouw van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging „Liefde en Vrede" 
aan de Gedempte Btersloot, 1926. 
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10 Tentoonstelling van konijnen en pluimvee in het 
Volksgebouw, georganiseerd door de Vlaardingse 
Pluimvee- en Konijnenlief hebbersvereniging „VPKV". 
De heer S. A. van der Spek wint de door de gemeente 
beschikbaar gestelde medaille voor de mooiste hoenders. 

13 Ten kantore van de ontvanger der directe belastingen 
bestaat gelegenheid „aanvrage te doen ter bekoming van 
kosteloze rijwielbelastingmerken" voor 1927. 

14 Ds G. van Duinen uit Schiedam spreekt voor het 
Christelijk Comité voor Winterlezingen, in de Grote Kerk, 
over „Dagjesmensen en eeuwigheidskinderen". 

15 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit de 
straatverlichting van de Kethelweg uit te breiden met vier 
lantaarns. 

16 In het Handelsgebouw wordt voor de jeugd vertoond een 
film over de visserij op de Noordzee. 
De heer H. L. Meijers, hoofd van de Dr J. Th. de 
Visserschool te Vlaardingerambacht, houdt in de school 
een lezing over de zending op Nieuw-Guinea. 

17 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot opheffing van 
het tonnenstelsel. Meer dan vierduizend woningen zijn 
nog van privaattonnen voorzien. 

18 De heer A. van Rijn, kuipersbaas, veertig jaar in dienst bij 
de firma P. H. van Abshoven. 

21 Het duizendste schip de Vulcaanhaven binnengelopen. 

22 Mr dr H. H. A. van Gybland Oosterhoff spreekt in het 
Handelsgebouw voor de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor de Beneden-Maas over het herstel van 
Suriname. 

Op de ouderavond van de gemeenteschool te Vlaardinger
ambacht spreekt het schoolhoofd, de heer J. Brouwer, over 
de band tussen school en gezin. 

24-25 Postduivententoonstelling in café „Sport" georganiseerd 
door de postduivenvereniging „De Stormvogels". 

27 Kerstfeest in het Zeemanshuis voor kinderen uit 
behoeftige gezinnen, georganiseerd door de plaatselijke 
afdeling van de Nationale Christen Geheelonthouders 
Vereniging. 

De heer M. Boerdam is veertig jaar schipper op 
Amsterdam. 

Huig H. de Koning. 
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