
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1928 

JANUARI 

Aantal inwoners 27.507, vermeerdering in 1927 270. 
Aantal inwoners van Vlaardingerambacht 1.972, 
vermeerdering in 1927 151. 

Vijftigjarig bestaan van de Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van het Visschers Weduwen- en 
Weezenfonds in De Harmonie, met opvoering van de revue 
Lief en Leed van Adri van Witzenburg, en huldiging van 
voorzitter A. Knottenbelt. 

Een missionaris vertoont in De Harmonie een missiefilm 
over Flores. 

De stoomlogger Neptunus, VL 44, van de NV 
Reederijkantoor voorheen firma Joost Pot, verkocht aan de 
Doggermaatschappij. Het schip krijgt de naam Prins 
Hendrik der Nederlanden, VL 195, schipper wordt A. Poot. 

Bij Havenbedrijf Vlaardingen-Oost de achturige werkdag 
ingevoerd. 

Ds H. A. Heijer vijfentwintig jaar hervormd predikant. Zijn 
collegae en de kerkeraad schenken hem een schilderij van 
het interieur van de Grote Kerk, van de hand van P. L. 
Both. 

Ds H. A. Heijer, hervormd 
predikant te Vlaardingen 
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11 De arbeiderszangvereniging De Stem des Volks, directeur 
Chr. van Beek, en de arbeidersmuziekvereniging 
Voorwaarts, directeur Ph. Jordaans, geven een concert in 
De Harmonie. 

Lezing met lichtbeelden over Duitsland voor de RK 
Reisvereeniging in het RK Vereenigingsgebouw aan de 
Gedempte Biersloot. 

12 Op uitnodiging van het Christelijk Comité voor 
Winterlezingen spreekt dr R. E. van Arkel uit Utrecht in 
de Grote Kerk over karakter en leer van Bileam. 

13 Populaire lezing met demonstratieproeven over vloeibare 
lucht, in het Handelsgebouw, door W. C. van de Volkeren 
van het Natuurkundig Laboratorium te Amsterdam, 
georganiseerd door de Vereeniging tot veredeling van het 
volksvermaak Flardinga. 

De Vlaardingse Spijskokerij verstrekt de eerste week van 
januari 1.425 porties soep. 

Voor de betrekking van directeur der gemeentelijke licht
en waterbedrijven hebben zich 109 sollicitanten gemeld. 

De in 1928 afgebroken villa Maaswijk aan de Schiedamseweg tegenover de 
Eendrachtstraat 
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16 Eerste openbare vergadering van de Vredeskring 
Vlaardingen in Liefde en Vrede. Mr dr A. van der Flier uit 
Voorburg spreekt over de houding van de Christenen 
tegenover de oorlog. 

17 De Vrije Stadsevangelisatie Jeruël heeft van 2-13 januari 
aan 988 kinderen een gratis ontbijt verstrekt. 

18 Ds J. D. de Stoppelaar vijfentwintig jaar hervormd 
predikant. Grote huldiging in Liefde en Vrede aan de 
Gedempte Biersloot. Sprekers zijn P. J. van der Schaar 
namens het huldigingscomité, ds H. A. Heijer en 
loco-burgemeester A. de Haan. Het A-capellakoor zingt. De 
felicitaties worden afgewisseld met voordrachten van 
catechisanten. 

Aanbesteding van de bouw van achtenveertig woningen 
voor de W V Patrimonium's Woningen. Gegund aan W. F. 
van der Wal en J. L. Woudenberg voor 101.340 gulden. 

Het afbreken van de villa Maaswijk aan de Schiedamseweg 
aanbesteed. Overplaatsing van het huis naar Zeeland is 
wegens de hoge transportkosten niet haalbaar. 

20 Fotoatelier Niestadt verplaatst van de Schiedamseweg naar 
de Oosthavenkade. 

23 In zijn nieuwjaarsrede voor de gemeenteraad spreekt 
loco-burgemeester A. de Haan over de werkloosheid en de 
visserij. De raad trekt 16.500 gulden uit voor straataanleg 
achter de Afrol, waar de V W Patrimonium's Woningen 
achtenveertig huizen gaat bouwen. 

Opgericht de vereniging voor gemeentebelangen in 
Vlaardingerambacht Ons Belang. Besloten wordt de 
gemeenteraad te vragen reddingsmiddelen langs de 
Vlaardingse Vaart en een telefoonaansluiting bij de 
Zouteveense Kapel te plaatsen. 

Mevrouw dr Akkeringa spreekt in het Handelsgebouw voor 
de Spiritistenvereniging Vlaardingen over spiritisme en 
occultisme, gevolgd door experimentele psychometrie. Grote 
belangstelling. 

24 De Commissie Kindervoeding heeft van 16-21 januari aan 
leerlingen van openbare en RK lagere scholen 320 porties 
bruine bonen met spek, 311 porties rijst en 314 porties 
havermout verstrekt. 

25 In zijn nieuwjaarsrede voor de Kamer van Koophandel 
spreekt voorzitter J. H. van Linden van den Heuvell over 
de werkloosheid, de grote haringvangsten en de 
concurrentie van Rotterdam. De kamer bespreekt het euvel 
van de verkoop met cadeaux. 
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Het Achterom met omgeving, m 1928 afgebroken om plaats te maken voor de 
Kornehs Speelmanstraat 
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Bouw van moderne arbeiderswoningen in 1928 aan de Kornelis 
Speelmanstraat 
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27 Door P. Knoester jr te Schevenlngen aangekocht het 
pakhuis, het terrein en het woonhuis van de harlnghandel 
firma W. Sterk. De zaak wordt onder de oude naam 
voortgezet. 

30 G. J. Seller van de Nieuw Malthuslaansche Bond spreekt In 
Excelsior voor de afdeling Schiedam-Vlaardlngen over de 
beginselen van de bond en over de ontwikkeling van het 
menselijk embryo. 

FEBRUARI 

1 De port van brieven In lokaal verkeer van 7,5 op 5 cent 
gebracht, en van briefkaarten van 5 op 3 cent. 

2 Op de veertigste jaarvergadering van de Antl-
Revolutlonalre Klesvereenlglng Nederland en Oranje, In 
Liefde en Vrede, spreekt J. D. Lock over het ontstaan der 
kiesvereniging. 

Tweede-kamerlld J. G. Suring spreekt In het RK 
Vereenlglngsgebouw voor de RK Volksbond over katholieke 
staatkunde. 

7 Propaganda-feestavond van de Koninklijke Nederlandsche 
Middenstands Bond In De Harmonie, met optreden van de 
veluwse boerenzanger Jan van Riemsdijk. 

9 De gymnastiekvereniging Hollandla geeft een uitvoering In 
een stampvolle Harmonie. 

14 Burgemeester A. van Walsum door loco-burgemeester A. de 
Haan geïnstalleerd. 

S. N. Posthumus van de Bond van Nederlandse 
Onderwijzers spreekt In Excelsior over de voordelen van 
het ULO-onderwljs en het zevende leerjaar. 

Het succesvolle lied „Vrijen op de Vaart" uit de revue Daar 
Gaat Ie Weer, tekst Adrl van Wltzenburg, muziek Herman 
Roels, wordt afzonderlijk uitgegeven. 

15 De gereformeerde zangvereniging Gloria In Excelsis Deo, 
directeur C. J. Nogarede, geeft een concert in de 
gereformeerde kerk aan de Kuiperstraat, met medewerking 
van de sopraan L. Fllpse-Snel, de bariton P. Blom en leden 
van het Rotterdamsche Phllharmonlsch Orkest. 

20 Propaganda-avond voor de coöperatieve beweging in het 
Volksgebouw. Sprekers zijn J. Buis, voorzitter van de 
Coöperatieve Raad, en J. van Muylwljk uit 's-Gravenhage. 
De Coöperatieve Raad bestaat uit vertegenwoordigers van 
de Vlaardingse Bestuurdersbond en de Coöperatieve 
Bakkerij en Verbruiks Vereenlging De Voorlooper. 
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21 Burgemeester Van Walsum wordt voorzitter van de 
Plaatselijke Commissie van de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm. 

Daar onderhandelingen niet tot herstel van de breuk onder 
de plaatselijke antirevolutionairen leiden, wordt opgericht 
de AR Kiesvereeniging Vreest Grod, Eert Den Koning. 

De Coöperatieve Verbruiksvereniging Ons Belang houdt 
haar jaarvergadering in het HoUandiakantoorgebouw. In 
het afgelopen boekjaar is voor 18.400 gulden aan artikelen 
omgezet. De waren worden tegen inkoopsprijs aan de leden 
verkocht. 

Een groot aantal trekhonden afgekeurd omdat zij de 
wettelijk bepaalde borstbreedte niet hadden. 

22 De gemeenteraad staat de vereniging Zorg Voor Het 
Achterlijke Kind het bovenlokaal van Bovendayer 3 af. 
J. Buis interpelleert over het uitvoeren van werken in de 
vorm van werkverschaffing. 

23 In het Volksgebouw heropgericht de plaatselijke afdeling 
van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. 

26 Overdracht van de overdekte tribune aan de voetbal
vereniging De Hollandiaan op het terrein aan de Galgkade 
door beschermheer M. G. Wagenaar Hummelinck. 

28 De hulpstomer Noord-Brabant, VL 93, schipper 
B. Roeleveld, van de NV Zeevisscherij Nederland, directie 
firma De Zeeuw en Van Raalt, met een lading van 700 
kantjes haring op een klip gelopen bij de Orkneyeilanden. 
De bemanning is per reddingboot van boord gegaan, het 
schip wordt verloren geacht. 

De melkprijs met een cent verlaagd tot vijftien cent per 
liter. 

MAART 

1 Het dameskoor Vivezza geeft onder leiding van Kath. 
Verhoeff"-Tom een uitvoering in De Harmonie, met 
medewerking van de sopraan A. Roelofs. 

3 In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad van 
Vlaardingerambacht spreekt burgemeester J. Luijerink 
over de levendige woningbouw in de bloemenwijk, de 
slechte resultaten van de veehouderij en over het plan van 
Rotterdam tot grenswijziging van die gemeente. 

Garage Romein aan de Stationsstraat geopend met een 
tentoonstelling van Chevrolet auto's, Harley Davidson 
motorfietsen en vliegtuigmotoren. 
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Auto en reclametekst van garage Romein bij cafê-biljart De Romein aan de 
Maassluissedijk omstreeks 1928 

6-7 In het kader van de winkelweek verspreidt een vliegtuig 
80.000 strooibiljetten boven Vlaardingen en omgeving. De 
ballonvaarder Van Pottum stijgt op van het Flardingaveld 
aan de Hofsingel en werpt prijzen naar beneden. Verder op 
het Flardingaveld poppenkast en een concert door de 
arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts. 

8 Aanbesteding van de bouw van een 120 meter lange 
betonsteiger en het verdiepen van de haven aan het terrein 
van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmest-
fabriek. Gegund aan de firma A. Verhagen te Made voor 
68.390 gulden. 

9 Op initiatief van het bestuur van de Vlaardingsche 
Visscherijschool wordt in het Handelsgebouw vertoond de 
film Kracht, van de Kromhout Motorenfabriek D. Goedkoop 
jr te Amsterdam. 

Bij de gemeentelijke arbeidsbeurs staan vijfhonderd 
werklozen ingeschreven. 

10 De arbeiderstoneelvereniging Kunst en Strijd speelt in De 
Harmonie Fabrieksmenschen, van A. Kesnig. 

11 V. H. König uit 's-Gravenhage spreekt voor het Religieus 
Socialistisch Verbond. Titel van zijn lezing: „Wat dunkt U 
van den Christus?" 

14 De gemeenteraad benoemt ir A. C. Pouwels uit Rotterdam 
tot directeur van de gemeentelijke licht- en waterbedrijven. 
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De raad aanvaardt een schenking van de dames Poortman: 
twee schilderijen van Van der Salm, voorstellend de 
haringvangst en de walvisvangst, een doek getiteld „Neder-
gank van Flardinga" en een ongesigneerd paneel 
voorstellend de haringvisserij. 

De heer J. Groenendijk uit Rotterdam spreekt in het 
Zeemanshuis voor de Gereformeerde Vereeniging voor 
Drankbestrijding over opium en alcohol. 

16 AVRO-avond te Rotterdam met medewerking van de 
Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda. 
Radiohandel Storm geeft gelegenheid de radiouitzending te 
beluisteren in De Harmonie. 

17 Een zondagsdienst voor huisartsen ingesteld. 

20 Nutsavond in De Harmonie: vertoning van een film over 
Denemarken. 
De melkprijs verlaagd tot dertien cent per liter. 

De Arbeiderstoneelvereniging Kunst en Strijd 
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21 Vrije-Universiteitsavond in de gereformeerde kerk aan de 
Kuiperstraat. Ds C. W. J. van Lummel uit Zuidland en 
J. Schouten uit Rotterdam spreken over de calvinistische 
beginselen en over de uitbreiding van de VU. 

Mejuffrouw mr E. Ribbius Peletier uit Amsterdam spreekt 
in het Volksgebouw voor de Sociaal-Democratische 
Vrouwenclub over de taak van de vrouw. 

23 De houten loggers Engelbertus, VL 7, Anna, VL 81, en 
Hendrik, VL 202, en de ijzeren loggers Eendracht II, VL 
91, en Eendracht VII, VL 214, van de Algemeene Reederij 
en Handelsmaatschappij, directeur H. de Korver, verkocht 
aan B. G. van Rhijn te IJmuiden. 

31 Koningin Wilhelmina krijgt de eerste grasboter van de 
Coöperatieve Zuivelfabriek Emaus te Vlaardingerambacht 
aangeboden. 

APRIL 

4-5 Openbare lessen in de school voor buitengewoon lager 
onderwijs aan de Zomerstraat. 

5 Uitreiking van de einddiploma's aan leerlingen van de 
Nijverheidsavondschool in De Harmonie, met huldiging van 
C. G. Roos en J. J. Midderigh bij hun eifscheid respec
tievelijk als wethouder van onderwijs en als leraar. 

K. van Zeventer houdt een lezing met lichtbeelden over de 
zeevisserij voor de leerlingen van de hoogste klassen van 
MULO-school D. 

6 Burgemeester Van Walsum beschermheer van de Veree-
niging tot Veredeling van het Volksvermaak Flardinga. 

10 Bij de tol aan de Schiedamsedijk verscherpte controle om 
passeren zonder betaling tegen te gaan. 

11 Filmavond in het Handelsgebouw over de oliewinning in 
Nederlands Oost-Indiè door de Shell, georganiseerd door de 
Vereeniging ter Bevordering van Visscherij, Handel en 
Nijverheid. 

12 Op initiatief van het Christelijk Comité voor Winter
lezingen spreekt ds H. Biesma uit Groningen over Job's 
ervaring over het probleem van het lijden. 

15 Mr Hein Willemse uit 's-Gravenhage spreekt in het 
Volksgebouw voor het Religieus Socialistisch Verbond over 
het religieus socialisme. 

Bidstond voor de grote visserij en de landbouw in de Grote 
en de Nieuwe Kerk. Voorgangers zijn ds H. A. Heijer en ds 
A. Luteijn. 

30 



De tol tussen Schiedam en Vlaardingen omstreeks 1928 

17 In de gecombineerde vergadering van het RK Kerkbestuur 
en het RK Armbestuur wordt besloten de verzorging der 
verpleegden in het Sint-Laurentiusgesticht aan de 
Gedempte Biersloot op te dragen aan de Zusters van OL 
Vrouw van Amersfoort. Daartoe zal het Liefdegesticht aan 
de Hoflaan worden uitgebreid en het gesticht aan de 
Gedempte Biersloot opgeheven. 

18 De gemeenteraad brengt het aantal wethouders van vier op 
drie terug. 

Emmabloemcollecte voor tbc-bestrijding. Opbrengst 696 
gulden. 

20 Aanbesteding van de uitbreiding van de winkel van 
ijzerhandel firma P. de Zeeuw Azn aan de Hoogstraat. 
Laagste inschrijver is Jb Weerheim met 1.510 gulden. 

De logger Michiel en Jan, VL 110, van de reder M. Kwak-
kelstein voor de vrachtvaart verkocht naar Marseille. 

24 Wegens inkrimping van het bedrijf zeventig personeels
leden van de NV Vereenigde Touwfabrieken aan de 
Oosthavenkade ontslagen. 

25 Filmavond over Noorwegen in De Harmonie, georganiseerd 
door de Nederlandse Christelijke Reis-Vereniging. 

28 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht stelt voor de 
bebouwde kom een maiximum snelheid van twintig km per 
uur vast. 
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30 Samenkomst in de Nieuwe Kerk georganiseerd door de 
Christelijke Oranjevereeniging ter viering van de 
verjaardag van prinses Juliana. Ds A. C. G. den Hertog uit 
Rotterdam spreekt met als onderwerp „Vreest God, eert 
den koning". Verdere feestelijkheden wegens het slechte 
weer uitgesteld. 

MEI 

1 1-meifeest in De Harmonie, georganiseerd door de SDAP en 
de Vlaardingse Bestuurdersbond. Onthulling van het 
nieuwe vaandel van deze bond, muzikaal opgeluisterd door 
de arbeiderszangvereniging De Stem des Volks. Sprekers 
zijn J. Hoogerwerf en A. A. Lührs uit Rotterdam. 

2 Viering van de verjaardag van prinses Juliana met 
openluchtbioscoop, volkszang en concert door de harmonie-
vereniging Concordia op het Flardingaveld. 

Aan de agent van politie eerste klasse L. Seekles de 
bronzen penning voor menslievend hulpbetoon toegekend 
voor het met levensgevaar tot staan brengen van twee op 
hol geslagen paarden. 

4 Radioavond in de remonstrantse kerk. Geluisterd wordt 
naar een concert op het orgel van de Sint-Bavokerk te 
Haarlem door dr Albert Schweitzer. 

6 Bidstond voor de grote visserij en de algemene nooddruft in 
de gereformeerde kerken aan de Binnensingel, de 
Kuiperstraat en de Landstraat. Voorgangers respectievelijk 
dr E. D. Kraan, ds D. B. Hagenbeek en ds H. J. Heida. 

11 Ds J. D. Barth te Bodegraven neemt het beroep naar de 
Gereformeerde Gemeente aan. 

15 De zomertijd begint. 

17 De Gemengde Zangvereniging Crescendo te Vlaardinger-
ambacht, de Christelijke Zangvereeniging Excelsior en de 
RK Muziekvereeniging Sint-Johannes winnen eerste 
prijzen respectievelijk op concoursen te Hillegersberg, 
Noordwijk en Geervliet. 

Stedelijke wedvlucht voor duiven vanuit Valkenburg bij de 
viering van het eerste lustrum van de PV De Luchtbode. 
J. Visser wint de door het gemeentebestuur beschikbaar 
gestelde medaille en W. A. de Romph de door burgemeester 
J. Luijerink van Vlaardingerambacht uitgeloofde 
lauwertak. 

18 Voor het huldeblijk aan koningin-moeder Emma wordt door 
het damescomité te Vlaardingerambacht 80 gulden 
ingezameld. 
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19 Collecte voor de drankbestrijding, Het Blauwe Bloempje. 
Opbrengst 126 gulden. 

23 Jeugd- tevens Pinksterwijdingsdienst in de Grote Kerk 
onder leiding van ds R. Dijkstra van Amsterdam. 

24 Johanna Westerman, lid tweede kamer, spreekt in 
Excelsior over de vrouw en de politiek. Hierna wordt 
opgericht de plaatselijke afdeling van de Vrouwengroep van 
de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond. 

25 In een brief aan de lagere scholen verzoekt de wethouder 
van onderwijs de strijd aan te binden tegen het kopen van 
gelukstoffee's door kinderen in snoepwinkels. 

De Visscherij Maatschappij Callenburg, directeur L. Katan, 
is overgenomen door de Visscherij-Maatschappij 
Vlaardingen, directeur Jos. Katan. 

28 Op te Utrecht gehouden gymnastiekwedstrijden van het 
KNGV wint de gymnastiekvereniging HoUandia een eerste, 
tweede en derde prijs. 

30 Voor de Kamer van Koophandel spreekt J. H. van Linden 
van den Heuvell over de aktie van de Kamer tot 
electrificatie van de spoorbrug over de haven. 

De arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts wint op een 
concours in Den Briel de eerste prijs in de afdeling 
uitmuntendheid. 

JUNI 

1 De toneel- en letterlievende vereniging Excelsior brengt in 
gebouw Excelsior het blijspel Beurskoorts van Max. 
Reimann en Otto Schwarts. 

Paardenmarkt aan de Parallelweg. Aangevoerd 101 
paarden, 15 hitten en een veulen. Vrij levendige handel. 
Prijzen: paarden 100-400 gulden, hitten 25-175 gulden. 

De collecte voor het huldeblijk aan koningin-moeder Emma 
brengt in Vlaardingen 350 gulden op. 

4-10 Tentoonstelling van Studebaker auto's in De Harmonie, 
georganiseerd door de firma Griffijn. 

5 Opperkeurmeester H. N. Droppert biedt koningin 
Wilhelmina koninginneharing aan. De haring is aange
bracht door de stoombeuger Oranje-Nassau, VL 29, 
schipper Simon Broek, van de Doggermaatschappij. 

7 Proefvaart van het motorschip Theresia, VL 40, van de NV 
Vlaardingsche Stoomvisscherij, directie IJzermans en Co. 
Dit schip is de oude stoomlogger Astra, SCH 350. 
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9 De Christelijke Harmonievereniging Sursum Corda geeft 
onder leiding van Adr. J. de Maaré een concert in de tuin 
van De Harmonie. 

10 Tentoonstelling van eigengemaakte paramenten voor arme 
kerken en missies door de Vlaardingsche Vereeniging van 
het Heilig Sacrament in de RK school aan de Hoflaan. 

De leden van de Vlaardingsche Reisvereeniging Zomer-
genot maken een reisje naar Arnhem. 

11 In de gemeenteschool van Vlaardingerambacht wordt 
opgericht de Vereeniging Ziekenzorg Vlaardinger-Ambacht. 

18-19 Collecte voor de gewapende dienst ten behoeve van 
verminkte militairen en nagelaten betrekkingen van 
gesneuvelden. Opbrengst 79 gulden. 

20 In de weefkamer voor meisjes van de Vereeniging Zorg 
Voor Het Achterlijke Kind in de Schoolstraat worden 
werkstukken van leerlingen tentoongesteld. 

25 De gemeenteraad trekt geld uit voor de aanschaf van een 
autosproeiwagen en besluit tot verhuur van het eilandje in 
de Vlaardingse Vaart aan Phulps Borst voor 40 gulden per 
jaar. 

30 Zwemwedstrijden over tachtig meter voor ploegen van vier 
man in de Spoorhaven, georganiseerd door de Vlaardingse 
Zwem Club. Het team van de voetbalvereniging De 
Hollandiaan wint de VZC-beker. 

De collecte van de TBC-vereniging Zonnestraal brengt 601 
gulden op. 

JULI 

1 Receptie ten huize van J. L. M. IJzermans aan de 
Schiedamseweg bij zijn veertigjarig zakenjubileum bij de 
firma IJzermans en Co, rederij, haring- en vishandel. 
IJzermans is tevens vijfentwintig jaar bestuurslid van het 
RK kerkbestuur en het RK schoolbestuur. Ter gelegenheid 
hiervan wordt de jubilaris benoemd tot ridder in de orde 
van Sint Gregorius de Grote. Pastoor H. J. Maas spreekt. 

2 Oud-wethouder C. G. Roos geïnstalleerd als burgemeester 
van Lekkerkerk. 

3 Van een school aan de Parkweg zijn uit baldadigheid 
twintig ruiten ingegooid. 

4 Het Vlaardingsche Symphonie Orkest Beethoven concer
teert in de tuin van De Harmonie. Dirigent is M. Boerdam. 

34 



6 De postduivenhoudersvereniging De Luchtbede houdt een 
wedstrijd vanuit Bordeaux. Een duif van D. van der Valk 
wint. 

10 Het stoomschip Voorbode, VL 103, schipper Teunis 
Eijgenraam, van de Doggermaatschappij, heeft in vier 
weken 1.080 kantjes haring gevangen. 

Opgericht de accordeonvereniging De Accordeon, directeur 
C. Schonk. De vereniging komt bijeen in het 
VolkskofEïehuis van J. van Straalen aan de Hoogstraat. 

11 De gemeente Vlaardingerambacht koopt het voormalige 
hoenderpark met fruittuin, alsmede een voetbalterrein aan 
de Schiedamsedijk, Omring en Kethelweg, samen groot 
ruim 6 hectare en 63 are, voor 109.950 gulden. 

Feest in het Volksgebouw voor de kinderen van leden van 
de Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging De 
Voorlooper, ter gelegenheid van de Internationale 
Coöperatorsdag. 

19 De motbergplaats van de visrokerij G. Kornaat aan de 
Kuiperstraat uitgebrand. 

21 J. L. M. IJzermans, vijfentwintig jaar lid van het RK 
schoolbestuur, biedt de leerlingen van de RK MULO-school 
aan de Boslaan een feest aan. 

22 De RK Liefdedragersvereeniging Sint-Barbara houdt een 
potverteringsdag met een bustocht naar het Gooi en de 
Velu we. 

27 Te Vlaardingerambacht een mannenkoor opgericht, 
directeur wordt Am. Vranken. Het bestuur bestaat uit 
C. Rosman, voorzitter, H. Giezen, secretaris, D. van Eijk, 
penningmeester, A. Verkade, bibliothecaris, en F. Stolk, 
algemeen secundus. 

29 Pater dr Bernardinus de Jong draagt zijn eerste heilige mis 
op in de parochiekerk aan de Hoogstraat. De oud-
parochianen pater De Koning uit Montpellier en pastoor 
Holtzer, missionaris in Finland, assisteren als diaken en 
subdiaken. 

AUGUSTUS 

1 Hevige regenval. Woningen in de Callenburgstraat, 
Dwarsmaasstraat, Dwarssteeg en Kortesteeg ondergelopen. 
De burgemeester bezoekt de getroffen bewoners. 

1-3 Viering van de zeventigste verjaardag van koningin-moeder 
Emma met concerten door de muziekverenigingen 
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Sint-Johannes en Sursum Corda, openluchtbioscoop en 
vuurwerk. De Visbank en de kraan op de Westhavenplaats 
zijn geïllumineerd. 

4 Zwemwedstrijden om de schoolbeker in de Spoorhaven, 
georganiseerd door de Vlaardingse Zwem Club. De Groen 
van Prinstererschool wint. 

6-10 De firma B. Meindersma te 's-Gravenhage, vertegen
woordigster van WM Wrigley Jr Company, verspreidt huis 
aan huis monsters kauwgom. 

7 De houten logger Maria, VL 8, van de Zeevisscherij 
Maatschappij Excelsior, directeur W. F. Berkhout, voor de 
sloop verkocht. 

10 De stalen logger Martina, VL 120, van de reder D. van der 
Valk Mzn, is onderhands verkocht aan de rederij Arie van 
der Zwan en Zoonen te Scheveningen. Het schip zal op de 
werf 's-Lands Welvaren worden verbouwd tot motorschip. 

14 De visserijberichten van de Reedersvereeniging voor de 
Nederlandsche Haringvisscherij te Vlaardingen worden van 
nu af aan via radio Scheveningen-Haven uitgezonden. 

14-16 Viering van het zilveren priesterfeest van pastoor H. J. 
Maas met een hoogmis, een receptie in de pastorie, een 
serenade door de RK Harmonie Vereeniging Sint-Johannes, 
en een huldiging door de leerlingen van de RK scholen in 
het gebouw Liefde en Vrede. Burgemeester Van Walsum 
wenst pastoor Maas geluk. (Jesproken wordt door de 
kapelaans F. H. J. A. Cornet en W. N. van Leeuwen, en de 
heren A. A. Boudens en J. L. M. IJzermans. 

16-18 Loco-burgemeester De Haan opent op het Flardingaveld het 
muziekfeest van de Christelijke Harmonievereniging 
Sursum Corda. Medewerking verlenen de Koninklijke 
Zangvereeniging Schiedamsch Mannenkoor Orpheus en de 
Koninklijke Militaire Kapel. De muziek wordt afgewisseld 
met openluchtbioscoop en gesloten met vuurwerk. 

17 Door de gemeenteveldwachter van Vlaardingerambacht zes 
mensen aangehouden wegens fruitdiefstal uit de tuin van 
het hoenderpark De Nijverheid. 

27-28 Onderlinge zwemwedstrijden van de Vlaardingsche Bad- en 
Zweminrichting met een éénkilometertocht door de haven 
voor dames en heren. Mejuffrouw E. Donker wint de door 
de burgemeester beschikbaar gestelde wisselbeker. De heer 
H. van der Plaat wint de VZC-wisselbeker. 

29 Oranjeavond van de CJV Liefde en Vrede met 
medewerking van het jubileumkoor van de vereniging. Ds 
A. Luteijn spreekt over „Het drievoudig snoer". 
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31 Koninginnedag met: concerten door de muziekgezel
schappen Concordia, Sursum Corda, Harpe Davids uit 
Maassluis, en de Christelijke Zangvereeniging Excelsior; 
kinderspelen; ringsteken per fiets; atletiekwedstrijden; 
samenkomst van de Christelijke Oranjevereeniging in de 
Grote Kerk; openluchtbioscoop en vuurwerk op het 
Flardingaveld. Het zangkoor van de CJV Liefde en Vrede 
geeft een uitvoering in de open lucht aan de Spoorsingel 
voor de buurtvereniging Pro Regina. 

SEPTEMBER 

1 Bij haar vijfentwintigjarig bestaan geeft de RK 
Harmonie-Vereeniging Sint-Johannes een concert in het 
Handelsgebouw, samen met de Christelijke Harmonie-
vereeniging Harpe Davids uit Maassluis. Vooraf maken de 
korpsen een muzikale rondgang door de stad. Het concert 
wordt uitgezonden door de KRO. 

2 Schipper Teunis Struis van de stoomlogger Vooraan, VL 
115, van de Doggermaatschappij, op zee plotseling 
overleden op drieëndertigjarige leeftijd. 

5 De Stoomtabaksfabriek, koffiebranderij en theehandel De 
Zeeman van de firma A. van der Windt aan de Hoogstraat 
gedeeltelijk uitgebrand. 

6 Een buitengewone ledenvergadering van de Coöperatieve 
Bakkerij en Verbruiksvereeniging De Voorlooper draagt 
het bestuur op om energiek door te gaan met de propa
ganda voor de oprichting van een coöperatief ziekenfonds 
en een volksapotheek. 

7 De huis-aan-huiscoUecte voor de Vereeniging voor 
Bijzonder Christelijk Onderwijs brengt 306 gulden 88 cent 
op. 

11 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht wijzigt de 
algemene politieverordening met betrekking tot de 
winkelsluiting op zondag, dit om de zondagsrust te 
bevorderen en de snoeplust der kinderen te beteugelen. 

De harmonievereniging Concordia en het Vlaardingsch 
Mannenkoor Orpheus geven een concert in de tuin van De 
Harmonie. 

13 De gemeenteraad besluit tot onbewoonbaarverklaring van 
huizen aan de Afrol, de Eerste, Vierde en Vijfde Afrolsteeg, 
de Dijksteeg, de Gedempte Biersloot, de Kortedijk, de 
Krommesteeg, de Kwakelsteeg, de Tweede Landsteeg, de 
Paterstraat, de Schoolstraat en de Vierde en Zevende 
Waalsteeg. 
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14 In het koor van de Grote Kerk drie gedenkramen onthuld 
ter nagedachtenis van Ary van West en zijn Weldadigheids-
stichting. 

Voorafgaand aan een landdag te Dordrecht wordt op acht 
plaatsen in onze stad een demonstratie gehouden met 
medewerking van de arbeidersmuziekvereniging 
Voorwaarts. De voorzitter van de Vlaardingsche 
Bestuurdersbond en J. Buis spreken over de eisen van de 
moderne arbeidersbeweging. 

15 Floraliatentoonstelling in Excelsior van de Vereeniging tot 
Veredeling van het Volksvermaak Flardinga. AaQe en 
Willem Barg, Marie Donkersloot, Piet van Nes en Otto 
Sparrius winnen de eerste prijzen. 

Loting voor de lichting-1929 van de nationale militie in 
Liefde en Vrede. Het contingent voor Vlaardingen is 
bepaald op 65 en dat voor Vlaardingerambacht op 5. 

22 Bioscoopvoorstelling in Excelsior, met als hoofdfilm De 
Brandstichters van Europa. De bedoeling is hier in de 
winter geregeld films te vertonen. Prijzen der plaatsen 80, 
60 en 40 cent, belasting inbegrepen. 

26 Aanbesteding van de bouw van het pand voor de 
Spaarbank aan de Schiedamseweg. Gegund aan H. van 
Rooijen voor 38.670 gulden. 

Druk bezochte vergadering in De Romein aan de 
Maassluissedijk, op initiatief van een voorlopig comité dat 
de ophefilng der tollen rond Vlaardingen nastreeft. 
Sprekers zijn J. Poot en J. Kroos uit Vlaardingerambacht. 

26-27 Mevrouw Ros-Vrijman uit 's-Gravenhage spreekt in Liefde 
en Vrede voor de Vredeskring Nederland over wereldvrede 
en de taak der moeders. Vertoond wordt de oorlogsfilm 
Verdun. 

29 De collecte voor de vereniging Volksonderwijs brengt 319 
gulden op. 

OKTOBER 

1 De Hollandsche Maatschappij van Landbouw organiseert 
een algemene landbouwcursus onder leiding van 
H. Jousma. Het aantal leerlingen is 21. 

2 Het luchtschip Graf Zeppelin passeert Vlaardingen op weg 
naar Amerika. 

3 Verschenen bij de NV Dorsman en Odé's Boekhandel en 
Drukkerij het Adresboek voor Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht 1928. 
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4 De aktie Een Dag Werken Voor Liefde en Vrede brengt 472 
gulden op. 

6 De protestants-christelijke Prinses-Julianabewaarschool te 
Vlaardingerambacht geopend. Sprekers zijn burgemeester 
J. Luijerink, J. van der Velden, voorzitter van de 
schoolvereniging en mejuffrouw J. S. Maat, hoofd van de 
school. 

8 Voor de leerlingen van de Christelijke HBS en de 
Visscherijschool wordt in het Handelsgebouw gedraaid de 
film over Nederlands Oost-Indië van het Ministerie van 
Koloniën. 

15 N. de Visser uit Dordrecht spreekt in het Zeemanshuis voor 
de Bond van Christelijke Handels- en Kantoorbedienden 
over de arbeid op sociaal terrein. Tussendoor worden 
wetenschappelijke en komische films vertoond. 

16 Het Christelijk dameskoor Euphonia en het mannenkoor 
De Lofstem concerteren in de Grote Kerk. 

21 W. Banning spreekt voor het Instituut voor Arbeiders 
Ontwikkeling over marxisme en religie. 

23 Op de cursusavond van de Liberale Staatspartij De 
Vrijheidsbond, de Liberale Vrouwengroep en de Vrijzinnige 
Propagandaclub spreekt C. G. Roos in De Romein over het 
annexatieplan van Rotterdam. 

24 Op initiatief van de Nederlandsche Vereeniging van 
Fabrieksarbeiders wordt in een stampvolle Harmonie de 
film De Wevers vertoond. 

26 Propagandabijeenkomst van de NCRV in zaal Rehoboth. 
Ds K. Schilder van Delfshaven spreekt over het dienstbaar 
maken van de radio aan Grod en Zijn naam. 

29 Voor de SDAP spreekt J. Hoogerwerf over de annexatie-
plannen van Rotterdam, waardoor, indien die plannen 
worden uitgevoerd, Vlaardingen als zelfstandige gemeente 
zal ophouden te bestaan. 

30 Opgericht de plaatselijke afdeling van de VARA. Bestuur: 
P. Beijer, voorzitter, H. P. Kuipers, secretaris, D. van den 
Berg, G. van Houwelingen en M. Hoogwerf. 

NOVEMBER 

1 Ds W. Sieders, emeritus-predikant van de gereformeerde 
kerk, wordt bij zijn zestigjarig ambtsjubileum erevoorzitter 
van de AR Kiesvereniging Nederland en Oranje. 

J. L. Jonker spreekt voor de AR Kiesvereniging Nederland 
en Oranje over het annexatieplan van Rotterdam. 
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Het stoomschip Prinses Juliana, VL 97, schipper Arie 
Storm, van de Doggermaatschappij komt met 61 last haring 
binnen, de grootste vangst van een schip op één reis tot op 
dat moment. 

De briefport verlaagd tot tien cent per twintig gram. 

2 Kapelaan F. H. J. A. Cornet spreekt voor de RK Volksbond 
over de vrijheid van godsdienst. 

De grote haringvangsten houden aan. Vangsten van 300 -
400 kantjes zijn geen zeldzaamheden. 

6 Ter gelegenheid van de herdenking van de wapenstilstand 
op 11 november 1918 verzoekt de Vredeskring Nederland 
de predikanten hun gehoor te wijzen op de vloek van de 
oorlog en de zegen van de vrede. 

9 Om de postbestelling te versnellen verzoekt de PTT 
eigenaren van huizen die nog geen brievenbus hebben deze 
aan te brengen. 

10-24 Straatmuziek door de Vrije Vlaardingsche Stadsevangeli
satie Jeruël, met een collecte voor haar werk onder de 
noodlijdenden in de komende winter. 

11 Openbare samenkomst in Excelsior van de SDAP en de 
Vlaardingsche Bestuurdersbond, ter herdenking van de 
wapenstilstand op 11 november 1918. Op voorstel van 
J. Buis wordt een telegram gestuurd aan mr P. J. Troelstra, 
waarin hem dank wordt gebracht voor wat hij in 1918 voor 
de nederlandse arbeidersklasse heeft gedaan. 

Herdenking van de Vlaardingse zouaven op de RK 
begraafplaats aan het Emaus. Kapelaan F. H. J. A. Cornet 
spreekt. Op het graf van de in januari 1928 overleden 
oud-zouaaf E. Remmerswaal wordt een kruis met gedenk
plaat geplaatst. 

12 De heer Bergman uit Rotterdam spreekt in Excelsior voor 
de Vlaardingsche Spiritisten Vereeniging over het leven na 
de dood. 

16 De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting voor het jaar 
1929 vast, met ontvangsten en uitgaven voor de gewone 
dienst van 2.180.543 gulden 61 cent en voor de kapitaals-
dienst van 777.130 gulden 58 cent. 

Zware zuidwesterstorm. Een schip in de Vulcaanhaven van 
de trossen geslagen, bomen en schuttingen omgewaaid, 
ruiten en daken vernield, vissersschepen met vleet- en 
dekschade binnengelopen. 

17 Propagandabijeenkomst van de Algemeene Nederlandsche 
Bouwarbeidersbond en de Algemeene Nederlandsche 



Metaalbewerkersbond in De Harmonie. De arbeiders-
toneelvereniging Kunst en Strijd speelt het 
antimilitaristische stuk Arm Vaderland. 

Bij het opbrengen van een dronken man door de politie 
ontstaat een volksoploop in de Hoogstraat. 

18 Hoogmis ter intentie van J. L. M. IJzermans bij diens 
vijfentwintigjeu-ig lidmaatschap van het RK Kerkbestuur. 
Tijdens de receptie op de pastorie spreekt pastoor Maas de 
jubilaris toe. 

20 Met zeven leden wordt opgericht het correspondentschap 
Vlaardingen van de Vereniging tot Bevordering van de 
Bijenteelt in Nederland. 

21 De Kamer van Koophandel besluit de minister van 
waterstaat met klem aan te raden een eind te maken aan 
de onhoudbare toestand veroorzaakt door de drie tollen in 
de gemeente. 

In Excelsior een plaatselijke afdeling van de EHBO 
opgericht. 

23-26 Zware storm. Havenkaden en pakhuizen, boerderijen en 
land ondergelopen, varkens en pluimvee verdronken. 

27 De zogeheten diakonieschapen hebben 252 gulden winst 
opgebracht voor de hervormde diakonie. 

28 Propagandabijeenkomst van het Instituut Schoolartsen in 
Excelsior. Geneeskundig inspecteur J. E. Feisser spreekt 
over de taak van de schoolarts. 

Opgericht de vereniging Verjaardag tot steun aan 
minvermogende tbc-patiënten. 

29 In Vlaardingerambacht een Oranjevereniging opgericht. 
Bestuur: C. J. G. Winkes, voorzitter, Adr. Verkade, eerste 
secretaris, W. Henneveld, tweede secretaris, W. van Vliet, 
eerste penningmeester, J. de Wilt, tweede penningmeester, 
K. Chardon en C. Post. 

30 De gemeenteraad besluit tot de sloop van negentien 
gemeentewoningen aan de Vierde en de Zevende 
Nieuwlandsteeg en het Westnieuwland. 

DECEMBER 

3-4 Door bemiddeling van de Commissie van Toezicht op het 
Lager Onderwijs voor de leerlingen van alle lagere scholen 
in het Handelsgebouw vertoond de film over het tineiland 
Billiton en een paar grappige films. 
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10 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit een 
motorbrandspuit aan te schaffen, een zogeheten vuurvreter, 
met vrachtauto. 

11 Ouderavond van de MULO-scholen D en I in het 
Handelsgebouw. L. M. Bouman, hoofd van school D, spreekt 
over de aansluiting tussen lager en voortgezet onderwijs en 
over de ongunstige toestand van het opleidingsonderwijs. 

De gymnastiekvereniging Leonidas-DOVIDO geeft een 
uitvoering in De Harmonie. 

14 Kapelaan W. N. van Leeuwen spreekt in het 
RK Vereenigingsgebouw voor de RK Vrouwenbond over de 
vrouwenbeweging. 

20 Zeer druk bezochte kerstwijdingsdienst voor de jeugd in de 
Grote Kerk. Voorganger is dr H. Schokking uit 's-Graven-
hage. 

21 Nutslezing in het Handelsgebouw. Dr W. G. N. van der 
Sleen spreekt over Algerije en de Sahara. 

Wildconcours op de kegelbanen van café De Romein met als 
prijzen kalkoenen, ganzen enzovoort. 

23 Dankstond voor de grote visserij en het gewas in de Grote 
en de Nieuwe Kerk. 

24 De Centrale Bond van Transportarbeiders vertoont in 
Excelsior de film „En gij kameraad?" 

25 Kerstvergadering van de SDAP in Excelsior, met 
medewerking van de arbeiderszangvereniging De Stem des 
Volks en het strijkje van het Instituut voor Arbeiders-
Ontwikkeling. 

26 Kerstfeest voor arme kinderen in het Zeemanshuis, 
georganiseerd door de Nederlandsche Christelijke 
Geheelonthouders Vereeniging. 

27 Opening van de Luxorbioscoop aan de Westhavenkade van 
de gebroeders Smallegange. Burgemeester Van Walsum 
spreekt. Vertoond wordt de film „Ik en mijn koe". 

28 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht bepaalt voor 
1929 de grondprijs bij erfpacht op veertig cent en bij 
verkoop op acht gulden per vierkante meter. 

30 Dankstond voor de grote visserij en de voorziening in 
tijdelijke nooddruft in de gereformeerde kerken aan de 
Binnensingel, de Landstraat en de Kuiperstraat. 

Huig H. de Koning. 


