KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1927
JANUARI
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Aantal inwoners van Vlaardingen 27.233, vermeerdering in
1926 34. Aantal inwoners van Vlaardingerambacht 1.806,
toename m 1926 104.
Dankstond voor de visserij en de landbouw in de Grote en de
Nieuwe Kerk. Voorgangers ds J. D. de Stoppelaar en ds H. A.
Heijer.
Radiostedenavond georganiseerd door Vlaarding's
Mannenkoor Orpheus. Medewerking verlenen naast
Orpheus: de symphonievereniging Beethoven, de
harmonievereniging Concordia, de christelijke
zangvereniging Excelsior, de arbeiderszangvereniging De
Stem des Volks, de christelijke harmonievereniging Sursum
Corda en het dameskoor Vivezza. C. G. Roos houdt een
causerie over Vlaardingen.
Door de besturen van de plaatselijke afdelingen van de
Centrale Bond van Transportarbeiders, de Christelijke
Zeeliedenbond in Nederland en de Nederlandsche RK Bond
van Transportarbeiders Sint Bonifacius is onder de
haringvissers een manifest verspreid, waarin gezegd wordt,
dat de besturen zich, in opdracht van hun leden, tot het
bestuur van de Reedersvereeniging alhier hebben gewend
om te spreken over de loonregeling voor 1927.

Het ophalen van de pleetonnen omstreeks 1927.
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Het gemeentebestuur deelt mee dat alle huizen en
gebouwen in de gemeente op 1 januari 1937 moeten zijn
voorzien van wc's die zij n aangesloten op het gemeenteriool.
In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad heeft
burgemeester Pruis het over de werkloosheid en de
ongunstige resultaten der visserij.
De bekende Oranjeklant Gerrit van der Velden, alias Oranje
Gerrit, verpleegd in het Diaconiehuis der Hervormden, op
zeventigjarige leeftijd overleden.
P. Schef felaar Klots, directeur van de Eerste Nederlandsche
Mobiele Volkssterrenwacht, spreekt in het Handelsgebouw
voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, over zon,
maan en sterren.
De Zeevisscherij-Maatschappijen de IJsel I, II, III, IV en V
worden ontbonden.
Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de
Vlaardingse afdeling van de Nederlandsche Christelijke
Bond van Kuipers, Kruiers en Houtbewerkers, werkzaam in
het visserijbedrijf, in Liefde en Vrede. Medewerking
verlenen A. Post, declamator, en het gemengd
dubbelkwartet Onder Ons. Spreker is Th. Heukels, oud-lid
van de Tweede Kamer.
Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de
plaatselijke afdeling van de RK Bond van
Transportarbeiders, vakgroep kuipers. Sprekers: kapelaan
F. H. J. A. Cornet en F. J. Lindsen, voorzitter van het
landelijk bestuur. De RK toneelvereniging Vondel speelt De
Verrassing en de Boemelbaron.
Het Rotterdamsch Tooneelensemble speelt in De Harmonie
het drama Vorstenschool van Multatuli.
Door de Vlaardingsche Spijskokerij zijn de afgelopen week
1.530 porties soep verstrekt aan noodlijdenden.
Door de politie is proces-verbaal opgemaakt tegen enige
slagers die kinderen in dienst hadden die nog geen
loonarbeid mochten verrichten.
In zijn nieuwjaarsrede voor de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor de Beneden-Maas, spreekt voorzitter J. H.
van Linden van den Heuvell over de slechte resultaten der
visserij en over de hoge belastingen.
Viering van het veertigjarig bestaan van de Jongelingsvereeniging op Gereformeerde Grondslag Soli Deo Gloria in
de kerk aan de Kuiperstraat. Sprekers zijn onder meer ds D.
B. Hagenbeek en voorzitter J. A. Buitenhuis. Medewerking
verleent de gereformeerde zangvereniging Gloria in
Excelsis Deo.

Staatsieportret
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uit ongeveer 1927 van de gemeentelijke

soepkokers voor de armen.

De logger IJsel IV, VL 18, van de Visscherij maatschappij De
IJsel IV in likwidatie, verkocht aan J. Gaasbeek te
Maassluis.
Een buschauffeur door drie noorse zeelieden mishandeld.

FEBRUARI
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Openbare vrij willige verkoping in De Hollandsche Tuin van
de loggers: Drie Gebroeders, VL 116; Margaretha, VL 14;
Vier Gezusters, VL 41, alle van de Zeevisscherij en
Haringhandel voorheen A. Verboon. De VL 14 en de VL 41
respectievelijk afgemijnd op 3.000 en 1.225 gulden, de VL 116
geveild voor 1.350 gulden.
Ouderavond van de openbare MULO-scholen D en I in het
Handelsgebouw. Het hoofd van school D, L. M. Bouman,
spreekt over de te grote klassen aan deze scholen.
Met algemene stemmen wordt besloten een adres aan de
gemeenteraad te richten.
Lezing in De Harmonie van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen door de schrijver Felix Timmermans over
Vlaamse humor.
Op uitnodiging van het Christelijk Comité voor
Winterlezingen spreekt dr J. D. de Lind van Wijngaarden m
de Grote Kerk over ,,de gulden keten der zaligheid".
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Van 24 januari tot 5 februari werden aan leerlingen van
openbare en RK scholen 1.676 porties bruine bonen met
spek, havermout en rijst verstrekt.
9
Voor de Vlaardingse vereniging van spiritisten houdt
mevrouw Schiferli uit Rotterdam een seance in het
Handelsgebouw.
11
In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad van
Vlaardingerambacht spreekt burgemeester J. Luijerink
over mond- en klauwzeer, de woningbouw, de vuile sloten
en de voorzuivering van afvalwater.
De logger IJsel IV, VL 19, van de Zeevisscherij-Maatschappij
De IJsel in likwidatie, is onderhands naar Cuxhaven
verkocht.
16
Propagandaavond van de Nederlandsche Middenstandsbond in Excelsior. Sprekers: voorzitter Jan Boer van de
Vlaardingse afdeling en voorzitter G. J. Bokhorst van de
Nederlandsche Bakkersbond.
19/26 Straatmuziek door het muziekkorps van de Vrije
Vlaardingsche Stadsevangelisatie Jeruël ten bate van het
liefdewerk van de vereniging.
21
Gemaskerd bal in De Harmonie georganiseerd door de
dansclub Terpsichore.
Zendeling G. Maan spreekt voor de Halve Stuivers
Vereeniging over zijn werk op de zendingspost Tobélo op
Halmahera.
22
Van 10 januari tot 12 februari kregen 1.344 kinderen een
gratis ontbijt van de Vrije Vlaardingsche Stadsevangelisatie
Jeruël.
23
De stoomloggers Neerlandia I, VL 200, Neerlandia II, VL 83,
en Neerlandia III, VL 211, van de Stoomvisscherijmaatschappij Neerlandia in likwidatie, verkocht respectievelijk voor 22.026, 33.884 en 38.965 gulden.
24

Verkiezingsbijeenkomst van de SDAP in De Harmonie. Het
Tweede-Kamerlid A. B. Kleerekoper spreekt over ,,Grote
dagen, grote vragen".
Dr A. K. Kuiper uit Amsterdam spreekt in de remonstrantse
kerk voor de Vlaardingse afdeling van de Nederlandsche
Protestantenbond over de betekenis der kerk te midden der
buitenkerkelijke stromingen.
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De schietvereniging Wilhelmina heeft bij wedstrijden te
Bodegraven de door koningin-moeder Emma beschikbaar
gestelde medaille gewonnen.
De hulpstomer Ophir, VL 184, van de Visscherij-
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maatschappij Vulkaan verkocht aan de firma De Zeeuw en
Van Raalt.
Propagandaavond van de Vlaardingsche Bestuurdersbond
in De Harmonie, met medewerking van de toneelclub Kunst
en Strijd en de arbeiderszangvereniging De Stem des Volks.
De Toneel- en letterlievende vereniging Varia brengt in De
Harmonie het blijspel Peper van Henri 't Sas.
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Na ingekomen klachten over het gedrag van de jeugd op
straat heeft de wethouder van onderwijs per brief de scholen
verzocht bij hun leerlingen aan te dringen op correct gedrag.
De gemengde zangvereniging Crescendo uit Vlaardingerambacht geeft onder leiding van A. J. Korpershoek een
concert in Excelsior.
De prijs van volle melk is verlaagd tot dertien cent per liter.
Te Vlaardingerambacht is opgericht de anti-revolutionaire
kiesvereniging Nederland en Oranje. Bestuursleden: C.
Vreugdenhil, eerste voorzitter; Ph. van der Kooij, tweede
voorzitter; J. H. Sneep, secretaris; W. van Vliet,
penningmeester; en H. van Rossen, secundus.
Van de scheepswerf N. J. van der Windt te water gelaten een
sleepboot, gebouwd voor de machinefabriek I. A. Kreber.
De Hongaar Zoltan Töltessy spreekt in Liefde en Vrede over
het protestants-christelijke jeugdwerk in zijn land.
De gymnastiekvereniging Hollandia geeft onder leiding van
A. van der Griend en W. Oostveen een uitvoering in De
Harmonie.
Openbare vergadering van de Vrijzinnig Democratische
Bond in Excelsior. Mr P. J. Oud spreekt over de betekenis
van de provinciale staten.
L. Drop Wzn heeft zijn blok-, mast- en pompmakerij aan de
Westhavenkade overgedaan aan zijn zoon P. L. Drop.
De gemeenteraad besluit (1) een crediet van 4.000 gulden te
verlenen voor proeven tegen het aanslibben der havens, (2)
tot het invoeren van een vastrechttarief voor gasverbruikers
en (3) tot het verlenen van subsidie aan de Vereniging tot
Verbetering der Volkshuisvesting Patrimonium's
Woningen in de exploitatie van haar speelterrein aan de
Boschlaan.
Het Vlaardings Symphonieorkest Beethoven, directeur M.
Boerdam, geeft in De Harmonie een uitvoering ter
nagedachtenis van de honderdste sterfdag van de componist
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Ludwig van Beethoven. Medewerking verleent het
dubbelmannenkwartet Zanglust.
A. J. J. Groenewegen heeft het café 't Paard z'n Bek in de
Lijnstraat overgedaan aan M. Pille.
Feestavond voor de jeugd in Excelsior, georganiseerd door
de Volksbond tegen Drankmisbruik. De Toneel- en
letterlievende vereniging Excelsior brengt de blijspelen
Jochem Pezel, wat ben je voor een ezel, en Zet je petje af.
De Toneel- en letterlievende vereniging Varia speelt in De
Harmonie het stuk De Motor van J. van Randwijk, ten bate
van de Vlaardingsche Gezondheidskolonie. Opbrengst 119
gulden.
Ds K. H. E. Gravemeijer uit 's-Gravenhage spreekt voor de
Hervormd-Gereformeerde Staatspartij in Liefde en Vrede
over ,,Partij of beginsel".
De stoomtrawlers Helder, IJM 39, en Insulinde, IJM 54, zijn
gekocht door de Algemeene Reederij en Handelsmaatschappij, directeur H. de Korver. De schepen krijgen
respectievelijk de namen Nelly, VL 9, en Janne, VL 10.
De stalhouderij en vrachtrijderij van J. H. van Leeuwen,
voorheen Joh. van Roon, aan de Kuiperstraat, gaat over op
de gebroeders Van Selm.

30-31 Het jongedames- en kinderkoor Jong Leven geeft in De
Harmonie onder leiding van Kath. Verhoeff-Torn een
uitvoering van de cantate Het Dorpsfeest en van het
zangspel Mariska, het zigeunermeisje.
31

Kookdemonstraties met gascomforen en gasfornuizen in
Excelsior, georganiseerd door de firma P. de Zeeuw Azn.
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Verkiezingsbijeenkomst van de CHU in Liefde en Vrede.
Spreekster mejuffrouw C. Frida Katz, lid Tweede Kamer.
Openbare vergadering van de Liberale Staatspartij De
Vrijheidsbond in restaurant Landzicht aan de Kethelweg.
Koningin Wilhelmina krijgt de eerste grasboter
aangeboden. De boter is gemaakt door de Coöperatieve
zuivelfabriek Emaus te Vlaardingerambacht.
Wethouder C. G. Roos spreekt in De Harmonie over liberale
politiek.
Verkiezingsbijeenkomst van de ARP in Liefde en Vrede.
Spreker is het Tweede-Kamerlid mr H. Bijleveld.
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Verkiezing van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Aantal kiesgerechtigden alhier (respectievelijk
Vlaardingerambacht) 12.533 (763). Uitgebracht 10.750 (691)
geldige en 416 (26) ongeldige stemmen. Uitslag: CHU 3323
(246), SDAP 2304 (86), ARP 1778 (89), Roomsch-Katholieke
Staatspartij 1078 (165), Liberale Staatspartij De
Vrijheidsbond 983 (24), SGP 792 (47), VrijzinnigDemocratische Bond 201 (3), Hervormd-Gereformeerde
Staatspartij 168 (11), CPH 60 (4), Communistische Groep
Wijnkoop 17 (2), en Plattelandersbond 34 (12) stemmen.
De burgemeester opent in De Harmonie de „reclame
tentoonstelling" ofwel middenstandsbeurs, georganiseerd
door een aantal bedrijven en winkeliers.
Opgericht de Vlaardingsche RK Middenstandsvereeniging.
De Vlaardingse afdeling van De Hanze hierdoor opgeheven.
De gemeenteraad besluit (1) 6.500 gulden uit te trekken voor
de verdere aanleg van de Jozef Israëlsstraat en (2) de
verzoeken van onderwijzersverenigingen tot aanstelling
van werkeloze leerkrachten niet in te willigen.
Openbare vergadering van de Centrale Bond van
Transportarbeiders in Excelsior. J. Hoogerwerf spreekt over
de loonaktie in het haringpakkers- en kuipersbedrijf.
De stoomlogger Catherina, VL 34, van de VisscherijMaatschappij 's Gravenhage, directeur Joh. H. Warneke jr,
verkocht aan P.D.N. Jonckheer voor 20.837 gulden.
Kerkvoogden en notabelen van de Hervormde Gemeente te
Vlaardingen ca. roepen sollicitanten op voor de functie van
kerkelijk ontvanger. Beloning 450 gulden per jaar; vereiste
borgtocht 2.000 gulden.
De EmmabloemcoUecte voor tuberculosebestrijding brengt
450,50 gulden op.
De afgelopen winter hebben 3.159 kinderen een gratis ontbijt
gehad van de Vrije Vlaardingsche Stadsevangelisatie
Jeruël.
Voor de betrekking van directeur van gemeentewerken
hebben zich 76 sollicitanten gemeld.
In een brief aan de schoolhoofden verzoekt de burgemeester
er bij de scholieren op aan te dringen dat de deelnemers aan
de 1-mei-optochten niet worden gehinderd of lastig gevallen.
De verj aardag van prinses Juliana gevierd met concerten op
het Flardingaveld aan de Hofsingel door de Christelijke
Harmonievereniging Sursum Corda en de Harmonievereniging Concordia, en met een openluchtbioscoopvoorstelling en vuurwerk.
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Fotograaf L. M. Muns viert het dertigjarig bestaan van zijn
zaak.
Viering van de verjaardag van prinses Juliana in de Nieuwe
Kerk, georganiseerd door de Christelijke Oranjevereeniging. Medewerking verleent de gereformeerde
zangvereniging Gloria in Excelsis Deo. Spreker is ds F. C.
Meijster van Rotterdam.
1-meiviering in De Harmonie door de Vlaardingse afdeling
van de SDAP en de Vlaardingse Bestuurdersbond.
Medewerking verlenen de arbeiderszangverening de Stem
des Volks en de harmonievereniging Voorwaarts. Spreker is
het Tweede-Kamerlid J. Brautigam uit Rotterdam.
De gemeenteraad verleent een krediet van 1.360 gulden voor
de uitbreiding van het buizennet van de gasfabriek en het
waterleidingbedrijf, en van het kabelnet van het
electriciteitsbedrijf in de bloemenbuurt in Vlaardingerambacht.
Het leggen van een riolering en het bestraten van een
terrein in het westelijk stadsdeel ter voltooiing van de Groen
van Prinstererstraat, gegund aan de firma Van der Wal en
Woudenberg voor 28.840 gulden.
Bidstond voor de visserij en de behoeften voor het
maatschappelijke leven in de gereformeerde kerken aan de
Binnensingel, Kuiperstraat en Landstraat. Sprekers zijn ds
H. J. Heida, dr E. D. Kraan en ds D. B. Hagenbeek.
Propagandaavond van het sanatorium Zonnegloren te
Soestduinen in de zaal Rehoboth. Spreker is ds G. B.
Westenburg uit Rotterdam.
De bouw van een hal voor de fabricage van het
reinigingsmiddel Vim, voor Lever's Zeep Maatschappij, is
bij onderhandse aanbesteding door het bouwkundig bureau
A. Maarleveld Azn opgedragen aan de constructiewerkplaats A. de Jong, de aannemer L. Maat en het
schildersbedrijf F. C. Weiland.
Feestavond in Zaal Excelsior voor de leden van de
voetbalclub De Hollandiaan, met medewerking van het duo
Boomert-Stolk dat met voordrachten komt.
Honderd leden van het Reichsverband Deutscher
Feinkostkaufleute brengen een bezoek aan onze stad en
bezichtigen (1) de pakhuizen van de Doggermaatschappij,
(2) de stoomlogger Nelly, VL 200, van Van Toor's
Stoomvisscherij-Maatschappij, en (3) de visafslag in het
Handelsgebouw. Voorzitter J. H. van Linden van den
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Heuvell van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
de Beneden-Maas spreekt het gezelschap toe.
De zomertijd gaat in.
A. Bot, kuiper, veertig jaar in dienst bij de firma P. H. van
Abshoven.
Openbare vergadering van de SDAP in het Volksgebouw.
Het gemeenteraadslid J. Buis amuseert zijn gehoor met
kritiek op zijn politieke tegenstanders in de raad.
,,Openbare tijdrede" in de Grote Kerk. Ds G. Wisse uit
Utrecht spreekt over de dagen van Noach en de naderende
wereldbrand.
Mejuffrouw M. van der Lugt, hoofdboetster, vijfentwintig
jaar in dienst bij de firma IJzermans en Co.
De heer H. K. van Minnen benoemd tot kerkelijk ontvanger
van de Hervormde Gemeente Vlaardingen ca.
De dienst van de Vlaardingsche Stoomboot Maatschappij
uitgebreid met een avondvaart van Vlaardingen op Brielle.
Prijzen: dagretour Vlaardingen-Brielle vijftig cent tweede
klas, tachtig cent eerste klas; fietsen vijf cent; kinderwagens
en honden gratis.
Jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen het fabrieks- en het
kantoorelftal van Lever's Zeep Maatschappij. De
fabrieksploeg wint met 4-1.
De Vlaardingse revue Kom 's Kijken met De OudeHavenpont, Het Oranjefeest, De Paardenmarkt en Het
Vertrek Naar Zee, voor de vierde maal opgevoerd in een
stampvolle Harmonie. De revue draaide op 25 april voor het
eerst.
Openbare vergadering van het Anti-Revolutionaire Comité
van Actie in Liefde en Vrede. Wethouder W. Brouwer Pzn en
gemeenteraadslid M. de Heer spreken over de indiening van
een aparte lijst voor de gemeenteraadsverkiezing. De zaal is
stampvol, de vergadering rumoerig.
Mr M. M. van Velzen uit Schiedam spreekt in het RK
verenigingsgebouw voor de RK Staatspartij over ,,de
gemeenteraadsverkiezingen en de tekenen des tijds."
Meeting van de SDAP op het Flardingaveld.
Verkiezing van 21 leden van de gemeenteraad. Aantal
kiesgerechtigden 12.307. Uitgebracht 10.838 geldige en 285
ongeldige stemmen: CHU 2639, SDAP 2619, Liberale
Staatspartij De Vrijheidsbond 1305, Anti-Revolutionaire
Lijst M. de Heer 1280, ARP 1260, Roomsch-Katholieke
Staatspartij 1061, SGP 542 en Vrij zinnig-Democratische
Bond 132 stemmen.
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Verkiezing van 7 leden van de gemeenteraad te
Vlaardingerambacht. Aantal kiesgerechtigden 732.
Uitgebracht 689 geldige en 13 ongeldige stemmen:
CHU—ARP 356, Roomsch-Katholieke Staatspartij 166,
Vrijzinnigen 98 en SDAP 69 stemmen.
31

Burgemeester Pruis opent in De Harmonie de BlauweWeekbeurs annex drankweertentoonstelling.

JUNI
1

3

De vijftigste hervormde jeugddienst in de Grote Kerk
uitgezonden door de NCRV. Predikant dr M. M. den Hertog
van 's-Gravenhage.
De Toneel- en letterlievende vereniging Excelsior voert in
gebouw Excelsior het blijspel Tropenadel van Henri van
Wermeskerken op.
Paardenmarkt aan de Parallelweg. Aangevoerd 81 paarden,
21 hitten en 1 veulen. Handel traag. Prijzen: paarden 150-400
gulden, hitten 60-180 gulden.

De koninginnehanng van 8 ]uni 1927
30
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De eerste nieuwe haring aan koningin Wilhelmina
aangeboden. De haring is aangevoerd door de stoomlogger
Neptunus, VL 44, schipper H. Struijs, van de NV Reederijkantoor voorheen firma Joost Pot.
De vergadering van de Bond van Nederlandsche
Haringexporteurs neemt met algemene stemmen de
volgende motie aan: ,,De Bond van Nederlandsche
Haringexporteurs protesteert tegen het indienen bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal van het wetsontwerp
Haringweg 1927, zonder dat deze bond daarin door de
betrokken minister is gekend".
De collecte ten bate van Herwonnen Levenskracht —
tuberculosebestrijding — brengt 341 gulden op.
9
Ter herdenking van de uitvaardiging in 1891 van de
encycliek Rerum Novarum door paus Leo XIII —
arbeidersvraagstuk — spreekt de voorzitter van het centraal
bestuur van de RK Volksbond H. L. van Rooijen, over „de
verwording en de weg tot verbetering".
10
Gevestigd aan de Westhavenkade Storm Radio.
13
De harmonievereniging Concordia geeft onder leiding van
L. van der Tand en met medewerking van het
dubbelmannenkwartet Inter Nos een concert in de tuin van
De Harmonie.
16
I. J. Hoogendijk in de plaats van Joh. H. Warneke gekozen tot
voorzitter van de Reedersvereeniging Vlaardingen.
17
A. A. Boudens in de plaats van P. G. Groenhuizen benoemd
tot hoofd van de RK Uloschool aan de Boschlaan.
20-21 De collecte voor de Gewapende Dienst, ten behoeve van de
nagebleven betrekkingen van verminkte en gesneuvelde
militairen brengt 83 gulden op.
21
Opgericht de Vlaardingse afdeling van de Nederlandsche
Vereeniging Het Groene Kruis. Bestuur: W. Stuart,
voorzitter; mevrouw Blom, secretaris; mevrouw Van
Meurs, penningmeester; I. Jacobsen, arts, geneeskundig
adviseur.
22
Demonstraties met een autobrandspuit van de NV
Machinefabriek J. en H. W. van der Ploeg uit Apeldoorn.
Geopend aan de Van der Driftstraat het derde filiaal van de
Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging De
Voorlooper.
23
De arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts geeft een
concert in de muziektent op het Verploegh Chasséplein.
A. W. Schippers aan de Nederlandsche Handelshoogeschool
te Rotterdam gepromoveerd op een proefschrift over de
standplaatsfactoren der haringvisserij.
31
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Landdag van de Vlaardingsche Christelijke Besturenbond
op het Flardingaveld. Sprekers: W. P. Droog, voorzitter; ds J.
de Bruijn, christelijk-gereformeerd predikant; W. van der
Have, hoofdbestuurder van de Bond van Christelijk
Personeel in Publieken Dienst. Medewerking verlenen de
harmonievereniging Concordia en het Christelijk mannenkoor De Lof stem.

JULI
1

De geldinzameling voor de slachtoffers van de stormramp te
Borculo in 1925 heeft alhier uiteindelijk 1.288 gulden
opgebracht.
De port voor binnenlandse brieven is verlaagd tot 7,5 cent.
2
In de wedstrijdvlucht vanuit Osnabrück, georganiseerd
door de postduivenhoudersvereniging De Luchtbode, wint
A. van der Valk met zijn duif de eerste prijs.
5-6 Op het Flardingaveld worden ere wedstrijden voor
fanfarekorpsen en harmonieverenigingen gehouden bij het
vijfentwintigjarig bestaan van de Christelijke
Harmonievereniging Sursum Corda. De Beverwijksche
Harmoniekapel wint de eerste prijs met onderscheiding in
afdeling A.
6
Aanbesteed wordt het bijbouwen van leslokalen, een
gymnastieklokaal, toiletten enz. aan de Christelijke HBS.
Laagste inschrijvers de gebroeders G. en C. Oostdijk voor
53.886 gulden.
7
A. K. Poortman, koopman in haring, oud-bestuurslid van de
Vereeniging tot Bevordering van de Nederlandsche
Visscherij, overleden op vijfenzeventigjarige leeftijd.
11
De gemeenteraad besluit aan de Vereniging tot Verbetering
van de Volkshuisvesting Patrimonium's Woningen een
voorschot te verlenen van ten hoogste 107.500 gulden voor de
bouw van 48 woningen aan de Jozef Israëlsstraat. Voorts
wordt in beginsel besloten tot de bouw van een openbaar
slachthuis.
12
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De gemeenteraad van Vlaardingerambacht stelt het
ontwerpuitbreidingsplan vast. Bij de discussie wordt veel
aandacht besteed aan de open bebouwing.
Viering van het tweede lustrum van de Vlaardingse afdeling
van de RK Metaalbewerkersbond Sint Eloy. Sprekers: H. J.
Gunneweg, voorzitter van de afdeling en F. van Welie uit
Utrecht, algemeen secretaris van de bond, die het betreurt
dat niet meer vrouwen aanwezig zijn.
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Ook in Vlaardingen werd een uitbreidingsplan
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gemaakt in 1927

In de vergadering van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor de Beneden-Maas in de grote vergaderzaal
van het Handelsgebouw wordt gediscussieerd over de
ontwerp-Haringwet-1927.
Meer dan 250 Vlaardingers doen een bedevaart naar de
graven van de heilige martelaren van Gorinchem te Brielle.
Ringvergadering van de Jongelingsvereenigingen op
Gereformeerde Grondslag in de gereformeerde kerk aan de
Binnensingel. J. D. Lock spreekt over de volksprediker pater
Johannes Brugman.
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Uitgetreden leden van de Vrije Gereformeerde Gemeente
vormen de Hersteld Vrije Gereformeerde Gemeente.

AUGUSTUS
2

Viering van de verjaardag van koningin-moeder Emma:
concert door de harmonievereniging Sint Johannes,
vertoning van films, en vuurwerk op het Flardingaveld.
5
In de Nieuwe Vlaardingsche Courant roept de Vlaardingse
Zwem Club de hulp van het publiek in om bij de
zwemwedstrijden in de Spoorhaven vernielingen aan brug
en taluds door de jeugd te helpen voorkomen.
8
P. van Leeuwen legt aan de Boschlaan de eerste steen voor
de bouw van een garage voor de Vlaardingsche Auto
Omnibus Maatschappij NV.
18
De gemeenteraad benoemt J. J. Kolpa, hoofdopzichter en
waarnemend direkteur van Gemeentewerken, tot
direkteur van deze dienst en van de Gemeentelijke
Reinigings- en Ontsmettingsdienst.
19-20 Zwemwedstrijden in de Oude Haven en de Spoorhaven,
uitgeschreven door de Vlaardingsche Bad- en Zweminrichting. Mejuffrouw E. Donker en H. van der Plaat
winnen de eerste prijzen op de 1000 meter vrije slag voor
dames respectievelijk heren; mejuffrouw L. Ouwenbroek
en de heer B. Verweij winnen op de 150 meter snelzwemmen.
20
De heer B. Maat, pakhuisbaas, vijftig jaar in dienst bij de NV
Warmelo en Van der Drift's Handelmaatschappij.
22
Wedstrijdvlucht jonge duiven vanaf Wunstorf, georganiseerd door de vereniging De Adelaar. A. Heijndijk wint de
eerste prijs.
23
Extra uitdeling aan 140 noodlijdenden uit het fonds Ary van
West.
25
De portier van het Havenbedr ij f Vlaardingen-Oost door een
werkzoekende doodgeschoten.
26
Geopend aan de Schiedamseweg de dameshoedenzaak van
de Gezusters L. en C. van den Heuvell.
27
Zuster Flavia viert in het Liefdegesticht van de Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Amersfoort aan de Hoflaan haar
gouden professiefeest. Zij heeft 43 jaar in Vlaardingen
gewerkt.
Bij het wegbrengen van de man die de portier van het
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost heeft doodgeschoten
ontstaat een geweldige oploop op de Markt. Een paal van het
bordes van het stadhuis bezwijkt daarbij.
34
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Oranjeavond van de CJV Liefde en Vrede in het
verenigingsgebouw aan de Gedempte Biersloot. Spreker is
P. A. Jaeger, hoofd van de Wilhelminaschool. Het zangkoor
van Liefde en Vrede zingt onder leiding van A. Hofman
vaderlandse liederen.
Koninginnedag: samenkomst van de Christelijke
Oranjevereeniging in de Grote Kerk, met medewerking van
de Christelijke Zangvereeniging Excelsior; ringsteken op de
fiets; optocht met versierde fietsen; kinderspelen; concert
door de harmonievereniging Concordia; kermis,
openluchtbioscoop en vuurwerk op het Flardingaveld.

SEPTEMBER
6

10
12

13

17

19

Installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden. A. de Haan,
G. Niemantsverdriet, C. G. Roos en A. van Rijn worden
wethouder. Het aantal wethouders gaat van drie naar vier.
De gemeenteraad van Vlaardingerambacht kiest tot
wethouders Joh. van Berkel en J. Sonneveld.
Mr P. W. J. H. Cort van der Linden, algemeen secretaris van
het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, houdt voor de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de BenedenMaas een inleiding over de Ziektewet.
Bloemententoonstelling in Excelsior, georganiseerd door de
Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak Flardinga.
Tot besluit van de viering van haar vijfentwintigjarig
bestaan geeft de Christelijke Harmonievereeniging Sursum
Corda een concert in De Harmonie onder leiding van
Adr. J. de Maaré. Burgemeester Pruis reikt de prijzen van
het muziekconcours uit.
A. Bos uit Rotterdam spreekt in het Zeemanshuis voor de
Christelijke Middenstandsvereeniging. Titel lezing:
Wettelijke winkelsluiting is een eis van deze tijd.
Opgericht de reisvereniging Zomergenot. Tot bestuursleden
zijn gekozen: A. W. Schoonhoven, voorzitter; H. de Graaf,
secretaris; M. Kooimans, penningmeester.
Hevige regen. Straten in het oostelijke en westelijke
stadsgedeelte ondergelopen.
De harmonievereniging Sint Johannes concerteert in de
muziektent op het Verploegh Chasséplein.
Na een proefvaart wordt de sleepboot Transito door de
Machinefabriek I. A. Kreber overgedragen aan de
Stoomschroefsleep-Maatschappij Adriaan te Dordrecht.
Schipper Maarten Hazenoot van de logger Tilly, VL 27, op de
Westhavenkade door een motorfiets aangereden en aan zijn
verwondingen gestorven.
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De plaatselijke afdeling van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium houdt een radioluisteravond in het
Zeemanshuis. Geluisterd wordt naar de NCRV-uitzending
over de herdenking van het vijftigjarig bestaan van
Patrimonium in de Domkerk te Utrecht.
Feestavond in De Harmonie van de voetbalvereniging
Fortuna. Medewerking verlenen het cabaret-duo StolkBoomert, een jazzband en de harmonicaspeler Van den
Band.
De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit tot
vergoeding van de kosten van verlichting en verwarming
van een lokaal in de Dr J. Th. de Visserschool, ten behoeve
van de door het hoofd dier school gegeven tuinbouwwintercursus.
In tegenwoordigheid van burgemeester en wethouders
wordt in Excelsior geopend het zuigelingenconsultatiebureau van Het Groene Kruis.
H. van Toor Jzn gekozen tot voorzitter van de Vereeniging
tot Bestrijding der Tuberculose. E. J. Linzel, arts, wordt
geneesheer van het bureau.
Mr F. W. J. Landsman promoveert te Leiden op een
proefschrift over de ambachtsheerlijkheid Vlaardingen en
Vlaardingerambacht.

OKTOBER
1

4

5

6
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De sleepboot Sylvia na een proefvaart door de
Machinefabriek I. A. Kreber overgedragen aan de NV
Transport Maatschappij Petrus te Dordrecht.
De collecte voor het Fonds tot Steun van Volksonderwijs
heeft 294 gulden opgebracht.
De Vlaardingse afdeling van de Nationale Bond van Handelsen Kantoorbedienden organiseert cursussen boekhouden,
stenografie, duits, engels en frans.
Gevestigd aan de Willem Beukelszoonstraat de firma Brauer
en co, haring- en visexport.
Radioluisteravond in Liefde en Vrede, georganiseerd door
de Vlaardingse Christelijke Besturenbond. Geluisterd
wordt naar de uitzending van de propagandavergadering
van het CNV in de Lutherse kerk te Utrecht.
De gemeenteraad trekt 1.510 gulden uit voor de uitbreiding
in Vlaardingerambacht van het buizen- en kabelnet van de
gasfabriek, het waterleidingbedrijf en het electriciteitsbedrijf.
Prof. dr H. Visscher uit Utrecht spreekt in de Grote Kerk op

11

12

uitnodiging van het Comité voor Winterlezingen over „de
ambten van Christus".
Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de
Beneden-Maas is aan de Tweede Kamer een adres
verzonden inzake het wetsontwerp Haringwet-1927.
Voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de
Beneden-Maas houdt voorzitter J. H. van Linden van den
Heuvell een referaat over „de plannen tot wijziging van de

Het groote Annexatieplan
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Politieke prent van 12 oktober 1927 op de plannen van Rotterdam tot annexatie
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gemeentegrenzen van Rotterdam, met als titel „Annexatie
of havenschap".
De Vlaardingse Zwem Club komt met de zwemvereniging
De Maas te Rotterdam overeen dat haar leden in de winter
kunnen oefenen in het zwembad aan de Tuinderstraat
aldaar.
De AR kiesvereeniging Nederland en Oranje besluit de
raadsleden van de lijst van het Comité van Actie niet te
erkennen als gekozenen die namens de ARP in de
gemeenteraad zitten. De politieke splitsing bij de
Vlaardingse antirevolutionairen vloeit voort uit vermeende
onregelmatigheden bij de kandidaatsstelling.
14
Door de politie is tegen vijfendertig overtreders van de
IJkwet proces-verbaal opgemaakt.
18
De boekbinderij en kunsthandel Weduwe G. van de Geer
aan de Waalstraat gaat over op D. Blijleven.
19
Een in 1926 gebouwd woonhuis aan de Rozenlaan te
Vlaardingerambacht geveild voor 4.000 gulden.
19-20 Vertoning van een film over Luther in Liefde en Vrede.
20
De Vlaardingse afdeling van het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling wegens gebrek aan belangstelling
opgeheven.
21
De gemeentebesturen van Vlaardingen, Vlaardingerambacht, Kethel en Schipluiden verzoeken Provinciale
Staten van Zuid-Holland de weg van Vlaardingen naar Delft
via Kethel, met een zijtak van Kethel naar Schiedam, alsnog
in het provinciale wegenplan op te nemen.
22
Bij haar vierde lustrum brengt de arbeiderstoneelvereniging Kunst en Strijd in De Harmonie het stuk Een
Boete van Suze la Chapelle-Roobol.
28
De kegelclub Gooi Om heeft op het Rotterdamse
kegelconcours gewonnen de eerste en de tweede prijs in de
afdeling tweede vijftallen, de tweede prijs in de afdeling
eerste vijftallen, en de treffersprijs.
Zware storm. Over boord geslagen en verdronken een
matroos van de stoomlogger Hendrika, VL 192, schipper D.
de Hond, van de Visscherij-Maatschappij Vlaardingen.
Verschillende schepen met vleetschade binnengelopen.
De Haringwet-1927 door de Tweede Kamer aangenomen.
29
Burgemeester Pruis opent in de Stadsschool aan de Markt de
door de Vlaardingse Burgerwacht georganiseerde
schietwedstrijden om de Westlandbekers.
De zaal van het Leger des Heils aan de Rijkestraat na
uitbreiding heropend.
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Begin vijfdaagse bazar in de beurszaal van het Handelsgebouw voor het sanatorium Zonnegloren. Opbrengst 4.000
gulden.

NOVEMBER
1

2

5

11
12

15
16

17

18
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In werking treedt de bepaling dat fietsen en voertuigen rode
reflecterende achterlichten moeten hebben.
G. J. van der Bend wordt door de Barendrechtse „urinoloog"
J. A. G. Hülstein aangesteld tot het in ontvangst nemen van
urine voor onderzoek en het afgeven van geneesmiddelen.
De burgemeester opent in De Harmonie een reclametentoonstelling ofwel middenstandsbeurs, georganiseerd
door een aantal fabrikanten en winkeliers.
Filmavond voor de Vlaardingse afdeling van de Algemeene
Nederlandsche Metaalbewerkersbond. Gedraaid worden de
film van Krupp's hoogovens en die van de opening van het
Troelstraoord.
Wapenstilstanddag met herdenking van de gevallenen in de
wereldoorlog.
Radioluisteravond in het Volksgebouw, georganiseerd door
de arbeiderszangvereniging De Stem des Volks. Geluisterd
wordt naar het door de VARA uitgezonden jubileumconcert
van de Bond van Arbeiderszangverenigingen in Nederland.
De Toneel- en letterlievende vereniging Varia brengt in De
Harmonie het stuk Filmmaniakken van H. Bakker.
In een cursusvergadering van de Vlaardingse Bestuurdersbond in het Volksgebouw spreekt J. Hoogerwerf over de
Ongevallenwet.
Proefvaart en overdracht van de sleepboot HAM 410,
gebouwd op de werf N. J. van der Windt in opdracht van de
Hollandsche Aanneming Maatschappij te 's-Gravenhage.
In De Harmonie voor de Vlaardingse afdeling van de
Nederlandsche Vereeniging van Fabrieksarbeiders
vertoond de Russische revolutiefilm Potemkin.
Burgemeester Pier Pruis op het stadhuis plotseling
overleden. Hij werd zestig jaar oud.
In het RK verenigingsgebouw aan de Markgraaflaan
opgericht de Vlaardingse afdeling van de RK Bond van
Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden.
In Liefde en Vrede het nieuwe vaandel onthuld van de
Vlaardingse afdeling van de Christelijke Fabrieks- en
Transportarbeidersbond. Sprekers zijn ds A. Luteijn
en ds W. Sieders.
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Burgemeester

Pier Pruis. 1867-1927

De begrafenis van burgemeester
40

Pier Pruis op 22 november 1927
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De gemeenteraad van Vlaardingerambacht stelt de
begroting voor 1928 vast. Inkomsten en uitgaven van de
gewone dienst 59.817,41 gulden. Inkomsten en uitgaven van
de kapitaaldienst 2.000 gulden.
Sint Nicolaas per boot gearriveerd. De goedheiligman
resideert bij de firma H. Hofstee aan de Hoogstraat.

DECEMBER
1

Opgericht een Vlaardingse afdeling van de Vredeskring van
Nederland. Bestuur: F. Don, voorzitter; G. J. Thurmer,
secretaris; H. Hollaar, penningmeester; J. van der Heul en
mevrouw G. van 't Woudt-De Zwaan, leden.
2
Na een onderzoek door burgemeester en wethouders naar
„het kwaad der retourcommissies" — smeergeldaffaire — is
de directeur van de Gemeente Licht- en Waterbedrijven op
zijn verzoek ontslagen.
Propagandafeestavond van de Vlaardingse afdeling van de
Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden
Mercurius in Excelsior. Medewerking verleent het
Vlaardingse muziekensemble MUBI onder leiding van Daan
van Zeventer.
Openbare aanbesteding van het verhuren van elf fietsen
voor de gemeentedienst in 1928. De firma G. de Rave, met
Gazelle, schrijft in voor 53,50 gulden per jaar.
3
De gemeenteraad stelt de begroting voor 1928 vast, voor de
gewone dienst op een bedrag aan inkomsten en uitgaven van
2.238.638,33 gulden, voor de kapitaaldienst op een bedrag aan
inkomsten van 1.155.423,22 gulden en aan uitgaven van
1.135.103,71 gulden.
9
De vereniging Dorcas heeft aan bejaarden uitgereikt 60
hemden, 15 wollen rokken, 15 keper rokken, 27 broeken, 37
slopen, 62 lakens, 5 schorten, 4 manshemden en 1 mansbroek.
9-11 Tentoonstelling van pluimvee en konijnen in de muziekzaal
van het Volksgebouw, georganiseerd door de Vlaardingse
Pluimvee- en Konijnen Vereniging VPKV. T. Sprij wint in
de afdeling konijnen de door het gemeentebestuur
uitgeloofde eremedaille.
11
Ds P. Eldering van Rotterdam spreekt in Excelsior voor de
Vlaardingse afdeling van het Religieus Socialistisch
Verbond over het bijbelwoord „Indien gij dit één van Mijn
minste broederen hebt gedaan, zoo hebt gij dit ook Mij
gedaan".
14
Vanwege de Vereeniging tot Steun der Theologische School
te Kampen spreekt ds K. Schilder uit Oegstgeest in de
41
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gereformeerde kerk aan de Kuiperstraat over het boek
Prediker.
Radioluisteravond in het RK verenigingsgebouw voor de
leden van de RK Volksbond. Beluisterd wordt de rede van
J. Smit, oud-centraal-voorzitter van deze bond. Titel:
„De wereld wacht op daden".
Dankstond voor de visserij en de landbouw in de Grote en de
Nieuwe Kerk. Voorgangers ds A. Luteijn en ds J. D. de
Stoppelaar.
Ijspret.
Op de Scheepswerf 's Lands Welvaren en die van N. J. van
der Windt wordt een aantal Katwijkse, Scheveningse en
Vlaardingse loggers omgebouwd tot motorloggers.
Op de ouderavond van de gemeenteschool van Vlaardingerambacht spreekt schoolhoofd J. Brouwer over ,,de kunst van
bevelen".
Als uitvloeisel van de samenwerking tussen het NVV en de
Centrale Bond van Nederlandse Verbruikscoöperaties, zal
in Vlaardingen een Coöperatieve Raad worden opgericht.
Voor de Coöperatie De Voorlooper zullen daarin zitten J. C.
Becker, J. Buis en W. Stuart.
Engelenzang, kerstmuziek en zangfeest in de zaal van het
Leger des Heils aan de Rijkestraat.
De gemeenteraad van Vlaardingerambacht sluit de Omring
af voor alle motorrijtuigen. Tevens besluit de raad de
gemeentereiniging voor 1928 voor 650 gulden uit te besteden
aan H. Molendijk.
Met een artikel „Laatste Wenschen" neemt P. M. H. Welker
afscheid als medewerker en schrijver van opiniestukken
van de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 1877—1927.
In de havens liggen 15 stoomschepen, 11 motorloggers, 91
zeilloggers en een motorschoener.
Huig H. de Koning.
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