
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1930 

JANUARI 

1 Aantal inwoners 27.471, vermeerdering in 1929 69. 
Aantal inwoners van Vlaardingerambacht 2.250, 
vermeerdering in 1929 74. 

In 1929 liepen 856 stoomschepen, 48 motorschepen, 40 
zeelichters, 3 motorvrachtloggers, 2 vrachtloggers en 1 
sleepboot de haven binnen. 

In 1929 werden in het badhuis van de bouwvereniging 
Samenwerking aan de Marisstraat 20. 322 baden 
genomen, een toename ten opzichte van 1928 met 803. 

7 Jaarvergadering van de Nederlandsche Bond van 
Christelijke Fabrieks- en Transportarbeiders in gebouw 
Liefde en Vrede. Het nieuwe vaandel onthuld. Ds D.B. 
Hagenbeek wijst in zijn toespraak op de gevaren die de 
christelijke vakbeweging bedreigen door de opkomst van 
het socialisme en het anarchisme. 

Gang badhuis Marisstraat Cel badhuis Marisstraat 
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13 Na een ouderavond van de gemeenteschool te 
Vlaardingerambacht verzoekt de Vereniging voor 
Volksonderwijs de gemeente de school zo snel mogelijk 
te moderniseren. Gevraagd wordt de toiletten te 
vernieuwen en hygiënischer te maken, klompenrekken te 
plaatsen, de school op het electriciteitsnet aan te sluiten, 
ook in verband met schoolradiouitzendingen, het 
schoolplein te betegelen, een waterkraan in elk lokaal te 
plaatsen en de school met een vierde lokaal uit te 
breiden. 

14 Het waterbouwkundig laboratorium te Delft vindt de 
oorzaak van het dichtslibben van de Vulcaanhaven en 
geeft middelen aan dit te verhelpen. 

In de Nieuwe Vlaardingsche Courant wordt de 
bevolking door de gasfabriek gestimuleerd tot groter 
gasverbruik. 

Propagandavergader ing van de RK Middenstands-
vereeniging De Hanze. Pastoor H.J. Maas roept de RK 
middenstanders op zich als één man te organiseren. 

15 Jaarvergader ing van de Jongelingsvereeniging op 
gereformeerde grondslag Soli Deo Gloria. A. van der 
Valk houdt een inleiding over de ongelijkheid der 
schepping, A. Maa t spreekt over religieus socialisme. 
Het geheel wordt afgewisseld door declamatie van leden 
en een orgelsolo. 

Op 94-jarige leeftijd is de heer J b Kornaat eervol ontslag 
verleend als waagmeester, naschrijver aan de vismarkt 
en gemeenteaanplakker. De heer Kornaat was 60 j aa r 
lang verbonden aan de Waag. 

16 In de Hollandsche Tuin houdt de Koninklijke 
Nederlandsche Middenstandsbond zijn jaarvergadering. 
De agendapunten rioolbelasting en telefoon-
gesprekkentarief maken de bijeenkomst geanimeerd. 

18 P.M.H. Welker, oud-redacteur van de Nieuwe Vlaarding
sche Courant, op 83-jarige leeftijd te Rotterdam 
overleden. 

Bij de Arbeidsbeurs zijn 262 werkzoekenden inge
schreven. 

Nieuwjaarsfeest van het Insti tuut voor Arbeiders
ontwikkeling in de Harmonie. Opgevoerd wordt de revue 
Alles Draai t door de cabaretgroep Linker Maasoever en 
dichterzanger Dumont, gevolgd door De bruiloft van 
Kloris en Roosje. 
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Kookdemonstratie 
voorheen : .... 

KOKEM OP a a s 15 VEEL SMAKELIJKEÜ EM V O O E D E E U G ! 
YCA7V&T 1y/0Q HEDEI4 mLlCHTINCcEM AAN D& FABRIEK 

HOOGSTRAAT 71 

Vrijdag 21 Maart van 2-4 uur 
Woensdag 26 Mrt. van 2-4 uur 

met de 
Junker &Ruh Gashocber Nr 1?Z nieuwe 

G a s c o m f o r e n 
en Gasfornuizen 
van UUNKER & RUH 

Reclame voor meer energieverbruik 



^.e^e^^^ P.M.H. Welker 
" redacteur NVC 

20 De gemeenteraad besluit tot oprichting van een 
grondbedrijf. 

In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad spreekt 
burgemeester A. van Walsum over de grote 
haringvangst, de werkgelegenheid, de handhaving van 
de stad als derde havenplaats van ons land en het 
vertrek van Vlaardingers naar Philips in Eindhoven. 

21 In het winterseizoen 1929/30 wordt de beugvisserij door 
11 stoombeugers uitgeoefend tegen 19 in 1928/29. 

22 Voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen spreekt 
E.Smits van de Fokkerfabrieken over de ontwikkeling 
van het vliegwezen de laatste tien jaar. 

24 Feestavond van de Oranjevereeniging Vlaardinger-
ambacht in Excelsior. Op de huishoudelijke vergadering 
van de avond wordt besloten om het komende 
Oranjefeest het kijktentje van de lijst van 
vermakelijkheden te schrappen, omdat dit een bron van 
ongerechtigheid is. 

De vereniging Kindervoeding reikt in januari ruim 1.200 
porties warm middageten uit, bestaande uit bruine 
bonen met gebakken spek, havermout en rijst. 

27 AVRO-radiouitzending van een concert door de 
Christelijke Harmonievereeniging Sursum Corda en 
Vlaarding's Mannenkoor Orpheus. 



28 De logger Cornelia Wilhelmina VL146, van de 
Zeevisscherijmaatschappij Noordzee wordt tot 
motorlogger verbouwd op de scheepswerf 's Lands 
Welvaren. De logger Balder VL92, aangekocht door de 
firma Arie van der Zwan en Zonen te Scheveningen, zal 
op dezelfde werf tot motorboot worden omgebouwd. 

In het Handelsgebouw spreekt J. van Binsbergen jr. op 
uitnodiging van de Reedersvereeniging voor de 
Nederlandsche Haringvisscherij over de in werking 
tredende ziektewet. 

29 De voorzitter van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken spreekt in zijn nieuwjaarsrede over de 
gunstige ontwikkeling van de scheepsbouw met de 
daaraan verwante metaalindustrie, de zeepfabrieken, de 
kunstmestfabriek ENCK, het scheepvaartverkeer, de 
ruime vangsten en goede prijzen van de haring, en de 
opheffing van de wegtoUen. 

30 Eerste openbaar optreden van de AJC te Vlaardingen in 
de muziekzaal van het Volkgsgebouw: Adri Bravenboer 
declameert De Nieuwe Lent van Marg. Vos; Bram 
Thurmer leest voor uit De Jefkens van Frank van 
Waers; drie Rode Valken spelen De Drie Konings
kinderen. De avond wordt afgesloten door J.Buissr 
waarna allen De Jonge Garde zingen. 

31 De Vereeniging tot verbetering der volkshuisvesting 
Patrimonium's Woningen deelt haar huurders mee, dat 
de directeur-generaal van de volksgezondheid afwijzend 
heeft beschikt op een verzoekschrift van de 
Vlaardingsche Bestuurdersbond, ondertekend door 338 
huurders, om de huurprijzen te verlagen. Los van dit 
verzoek heeft de directeur-generaal alle plaatselijke 
bouwverenigingen advies gevraagd over de afschaffing 
van de huurprijs naar inkomen. Het weekhuur-
gemiddelde per woning bedraagt vijf gulden. 

Jaarvergadering van de RK Vereeniging Hulp in de 
Huishouding. In 1929 is de volgende hulp verleend: 569 
hele en 42 halve dagen, 65 wasdagen en daarnaast 
tijdelijke hulp om kerkbezoek mogelijk te maken. Voor 
de vereniging werkten 10 betaalde krachten en 3 
vrijwilligers. 

FEBRUARI 

3 Een landelijke loonregeling voor de haring-, trawl- en 
beugvisserij vastgesteld: verbetering van de loonvoor-
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waarden, onder meer door verhoging van de 
percentages. 

Opgericht een voorlopig comité Hoogstraatwinkeliers om 
tot noodzakelijke veranderingen van de Hoogstraat te 
komen. 

J. Huitema spreekt voor de Nationale Christelijke 
Geheelonthoudersvereeniging over ,,De alcohol 
aanbrenger van geluk? Wegnemer van verdriet?" De 
vereniging richt een comité op voor het verstrekken van 
kleren aan behoeftige gezinnen. 

Gedeputeerde Staten besluiten de Breeweg en de 
Zouteveenseweg voor alle autoverkeer open te stellen. 

Opening door de burgemeester van een bazar, 
georganiseerd door de plaatselijke afdeling van de 
Vredeskring in de Harmonie. De opbrengst is bestemd 
voor het uitgeven van een week- of maandblad voor 
vredesvraagstukken. 

Op een verzoek van de hervormde kerkeraad besluit de 
gemeenteraad van Vlaardingerambacht geen 
gemeentegrond meer beschikbaar te stellen voor 
kermisattracties. 

In het haringpakkers- en kuipersbedrijf is met de 
vakbonden overeenstemming bereikt over het afsluiten 
van nieuwe loon- en arbeidsovereenkomsten. Besloten is 
om op algemeen erkende christelijke feestdagen vier 
gulden loon per dag door te betalen en bovendien om 
twee betaalde vakantiedagen per jaar te geven. Tevens 
worden verschillende tarieven verbeterd. De overeen
komst geldt twee jaar. 

In zijn nieuwjaarsrede tot de gemeenteraad van 
Vlaardingerambacht spreekt burgemeester J. Luyerink 
over: de bedreiging van de zelfstandigheid van de 
gemeente, het rioleringsvraagstuk, het onderwijs en de 
wegen. 

Ds A. Klaver te Hoorn houdt winterlezingen voor de 
vlaardingse afdeling van de Protestantenbond over 
gezin en gezinsleven in de moderne letterkunde aan de 
hand van hedendaagse werken zoals „De opstandigen" 
van Jo van Ammers-Kühler en ,,Jeugdherinneringen" 
van Jan Ligthart. 

Heropening van de verbouwde school A voor gewoon 
lager onderwijs aan de Groen van Prinstererstraat. 
Wethouder van onderwijs A. van Rijn schetst in zijn 



toespraak de ontwikkeling van de van oorsprong 
kosteloze school tot een vernieuwde school in een 
moderne stadswijk. Hij wijst erop dat sinds de 
gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar 
onderwijs er zich een rustige concurrentie ontwikkelt die 
er toe leidt dat het peil van het onderwijs zo hoog 
mogelijk wordt opgevoerd. 

11 Uitvoering van de Messias van G.F. Handel, 
georganiseerd door de vlaardingse afdeling van de 
Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. 

De Bond van Nederlandse Onderwijzers is misnoegd 
over het verschil in aannemingsdatum van leerlingen 
van de naast elkaar gelegen openbare lagere school A en 
de christelijke lagere Marnixschool. De bond ziet hierin 
oneerlijke concurrentie. 

Door de Vlaardingsche Spijskokerij werden de afgelopen 
week 1.475 porties warme soep uitgereikt. 

13 Succesvolle uitvoering van de gymnstiekvereeniging 
Leonidas met medewerking van de damesafdeling 
DOVIDO, onder leiding van directeur A. Schwantje. 
Stampvolle zaal Harmonie. 

Vertoning van de Visscherijfilm voor scholieren en 
genodigden in het Handelsgebouw. 

14 De vereniging Jeruël verstrekte tussen 20 en 31 januari 
aan 1.220 kinderen dagelijks brood en warme melk. 

Opgericht de Nieuwe Matex NV. Geplaatst kapitaal 
1.000.000 gulden. Oprichters Ph. van Ommeren, de 
Nederlandsche Handel Maatschappij en R.Ommering 
Azn's Handelmaatschappij te Vlaardingen. 

Klachten over de slechte kwaliteit van het drinkwater. 

17 Th. Vermeer uit Rotterdam spreekt in het gebouw van de 
Volksbond tegen Drankmisbruik voor de 
spiritistenvereniging Harmonia over de gevaren van het 
mediumschap. 

Vergadering van de Confessionele Vereeniging in het 
Zeemanshuis. Ds G. Grootjans spreekt over het karakter 
van de rijpere jeugd. 

18 De NV Van Toor's Oliegoedfabrieken aan de Paral
lelweg geheel door brand verwoest. 

19 In de gemeenteraadsvergadering aan de orde nieuwe 
loon- en salarisregelingen voor het gemeentepersoneel en 
de verkeersdoorbraak naar het westelijk stadsdeel. 
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Op uitnodiging van de commissie van toezicht op het 
lager onderwijs houdt J. van Mourik uit Asperen in het 
Handelsgebouw een lezing met lichtbeelden over hoe 
plaatselijke historie dienstbaar gemaakt kan worden 
aan het geschiedenisonderwijs op school. 

24 P.F. Oosterhof uit Amsterdam spreekt voor de 
Anti-Revolutionaire Jongeren Actie over de Labour 
Party. 

25 Tandarts J.J.N. Pater geeft de zesde klas van openbare 
lagere school A voorlichting over de ontwikkeling en de 
verzorging van het gebit. Met tandenborstels en pasta 
wordt in groepen van zes geoefend in het poetsen. 
's Avonds wordt voor ouders een lezing met lichtbeelden 
gegeven over mondhygiëne. 

Opgericht door de Vredeskring een leeszaal en 
uitleenbibliotheek. Uitleenadres is een bovenzaal van de 
Volksbond aan de Oosthavenkade. Leesgeld 5 cent per 
boek. 

MAART 

1 De prijs van volle melk wordt met 2 cent verlaagd tot 14 
cent per liter. Tapte- en karnemelk komen op 7 cent per 
liter. De broodprijs gaat met 2 cent omlaag. 

4 De commissie tot wering van schoolverzuim publiceert 
zijn jaarverslag 1929. Totaal aantal verzuimers 271. 
Opgeroepen verantwoordelijke personen 189. Niet 
opgekomen ouders 77. Opgegeven reden van verzuim: 
armoede of huiselijke omstandigheden, verrichten van 
huiselijke bezigheden, besmettelijke ziekten, vertrek naar 
en terugkeer uit zee van familieleden, geen kleding, 
paardenmarkt, onwil en onverschilligheid. 

7 Muzikale vertolking van het internationale chanson 
door L.W. Nijland uit Den Haag voor de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen. 

Het comité tot verbetering van de Hoogstraat vraagt de 
gemeenteraad de straat aan te passen aan de eisen van 
een moderne winkelstraat en hoofdverkeersweg door: 
snelle totstandkoming van voldoende toegangswegen 
naar de Hoogstraat; éénrichtingsverkeer noord-zuid voor 
het zware verkeer; opruimen van de stoepen en hekken 
en aanleg van trottoirs; ophanging van booglampen in 
het midden van de straat. Tevens wordt verzocht de 
politie 's avonds meer toezicht te laten houden op de 
jeugd zodat klanten rustig kunnen winkelen. 



In Excelsior vertoont de Amstelbrouwerij een 
voorlichtingsfilm over het moderne brouwproces. De 
organisatie is in handen van de plaatselijke vertegen
woordigers van de brouwerij, P. Maarleveld en A.P. Bot. 

11 Uitvoering door het dameskoor Vivezza in zaal 
Harmonie onder leiding van Kath. Verhoeff-Torn, met 
medewerking van de harpiste Rosa Spier. 

12 In lokaal Obadja opgericht een vereniging van schippers 
op zeevissersvaartuigen. 

Jeugdavond van de Volksbond tegen Drankmisbruik 
met medewerking van de Toneel- en Letterlievende 
Vereniging Excelcior. Opvoering van: de stemmige 
tableaux Avondstilte en De vier jaargetijden, de 
voordracht Eerlijk duurt het langst door Marie deBie en 
Francien Buitendijk en de operette Assepoester. Het 
geheel wordt met schoolliedjes afgewisseld door het 
strijkje van Jacob van Toor, piano, en Herman 
Schruijer, viool. 

14 Jaarvergadering van de Nederlandsche Vereeniging van 
Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden in het 
Zeemanshuis. W.P. Droog spreekt een opwekkend woord 
onder het motto: Carlyle's Lijfspreuk, „Arbeiden en niet 
vertwijfelen". G.F. Torn Jzn houdt een causerie over 
„medezeggenschap". 

Vanwege aanhoudend slechte resultaten van vooral de 
kleine stoomtrawlerij de Nelly VL9 en de Jannie VLIO 
opgelegd. 

18 In zaal De Harmonie geeft de Toneel- en Letterlievende 
Vereeniging Varia een opvoering van het detectivestuk 
In uniform. Bal na. 

Getuigenisbijeenkomst van de Bond tegen het Schenden 
door het Vloeken van Gods Heiligen Naam in lokaal 
Rehoboth. 

21 Kookdemonstratie op gasfornuizen bij de NV P. de 
Zeeuw Azn, Hoogstraat 71-73, met voorlichting van de 
gasfabriek. 

Voor de plaatselijke afdeling van de ARJA preekt 
geschiedenisleraar F. van Dijk over „het bolsjewisme". 

22 Het jaarverslag van de Vlaardingsche Bad- en 
Zweminrichting 1929 vermeldt dat, mede op aandrang 
van de Vlaardingsche Zwemclub een zwem- en 
badinrichting van de gemeente Godesberg in Duitsland 
is aangekocht met een zwembassin van 30 bij 8 meter en 



kleedhokjes. Het nieuwe bad werd naast het oude 
geplaatst iri de Spoorhaven. Het nieuwe bassin is voor 
dames, het oude voor heren. 

24 Jaarvergadering van de Vlaardingsche Reeders-
vereeniging. Aan de haringvisserij werd in 1929 
deelgenomen door 47 stoomloggers, 4 hulpstomers, 
3 motorboten en ISmotorloggers. Het aantal leerlingen 
van de Visscherijschool bedraagt thans 100. De ver
eniging heeft actief aandeel gehad in de totstandkoming 
van de loonraad voor de gehele haringvisserij. 

De Visscherijschool 

De afdeling Vlaardingen en Vlaardingerambacht van de 
Zuidhollandsche Vereeniging Het Groene Kruis verzoekt 
de vlaardingse gemeenteraad een schoolartsendienst in 
te stellen in combinatie met omliggende gemeenten. 

25 De reisvereniging Zomergenot organiseert drie 
zomerreizen naar het Troelstraoord te Beekbergen. 

26 De autobusonderneming VIOS uit Wateringen stelt een 
busdienst in van Delft op Vlaardingerambacht. 

31 Openbare voordracht en film over doelmatige voeding 
met Maggiproducten in zaal De Harmonie. 
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APRIL 

1 De drie schapen geweid voor de christelijke bewaar
school te Vlaardingerambacht hebben per stuk 14 
gulden opgebracht. 

1-7 Melkoorlog door een geschil tussen veehouders en de 
fabriek. De boeren verkopen nu zelf de melk voor 6 cent 
per liter. De officiële prijs is 12 cent. 

4 Voorlichting over werken in Duitsland. 

Bij de christelijke openbare leeszaal en bibliotheek 
werden in maart 2.890 romans en wetenschappelijke 
werken uitgeleend, waarvan 968 kinderboeken. Bij het 
correspondentschap Maassluis zijn in dezelfde periode 
289 werken uitgeleend. Het aantal bezoekers van de 
leeszaal bedroeg 716. 

Bij de openbare leeszaal en bibliotheek werden in maart 
3.852 boeken uitgeleend, waarvan 2.421 romans, 1.301 
kinderboeken en 130 wetenschappelijke werken. Aantal 
bezoekers van de leeszaal 770. 

De openbare bibliotheek 

Op initiatief van de haagse afdeling van de Neder-
landsche Christen-Vrouwenbond wordt een vlaardingse 
afdeling opgericht, die met 70 leden start. Presidente 
wordt mevrouw J. de Stoppelaar-Oorthuys, 
vice-presidente mevrouw I.D. Heida-Vanden Hoorn. 
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8 Fedde Schurer, protestants-christehjk onderwijzer uit 
Lemmer, spreekt voor de Vredeskring over:„niet om 
vrede te brengen, maar het zwaard". 

Dom. Een juffrouw uit Vlaardingerambacht liet 
gistermiddag haar fiets onbeheerd staan bij de openbare 
leeszaal. Toen zij terugkwam bleek uit haar fietstas een 
portemonnee met geld ontvreemd! 

Aan de Visbank werd in maart voor 1.632 gulden en 
51 cent aan verse vis afgeslagen. 

11 De gemeenteraad besluit tot doorbraak naar het weste
lijk stadsdeel van de Havenstraat naar de Cronjéstraat 
door de zesde Bierslootsteeg heen. 

Laatste uitdeling van warme soep door de Vlaarding-
sche Spijskokerij. In totaal in de winter 1929/30 18.685 
porties uitgereikt. 

15 De Nederlandsche Middenstandsbank moedigt de 
middenstand aan weer te sparen:,,De economische 
wetenschap leert dat door besparingen de productie 
wordt bevorderd, de welvaart van een land wordt 
verhoogd. Men spare dus bij de Nederlandsche Midden
standsbank voor het eigen belang, het algemeen belang 
en het standsbelang!" 

16 Boelhuis aan de Maassluissedijk hoek Markt op verzoek 
van Jacob de Zeeuw wegens opheffing van zijn 
boerenbedrijf. Te koop: 25 koeien, gekalfd of 
kalfdragend; 5 vaarzen; zwart merriepaard, tien jaar, 
mak in alle tuigen; hooiwagens; mestkarren; een 
utrechts wagentje; een hooimachine; een hooischudder 
enzovoort. 

17 Rellen bij de tol aan de Vijfsluizen. 

19 In het Luxortheater wordt een orgel geplaatst door de 
NV Blaisse en Strunk te Rotterdam. 

23 NV Banketbakkerij Modern aan de Hoogstraat afge
brand. 

Feestavond van de Bond van Jonge Liberalen. Propa-
gandarede van mr dr F. Hollander. Opvoering van de 
klucht De Simulant. Bal na. 

De Nieuwe Vlaardingsche Courant publiceert een artikel 
over de geschiedenis van de wegtollen rondom Vlaar-
dingen, de vooruitstrevendheid van het vlaardingse 
gemeentebestuur inzake de tolopheffing en het gebrek 
aan medewerking van Schiedam om tot opheffing van 
de tollen te komen. 



De tol aan de Vijfsluizen bezet 

De tol aan het Emaus (vb.: 17-4-1930) 

26 Viering van het 25-jarig bestaan van de Coöperatieve 
Bakkerij en Verbruiksvereeniging De Voorlooper. Aan 
de leden wordt een jubileumboek, een krentenbrood en 
een fles Hakalimonade uitgereikt. Filmvoorstelling op 
het veld aan de Hofsingel. Receptie in het Volksgebouw, 
waarbij tevens gevierd wordt dat T.Sprey 25 jaar 
chef-bakker en A.H.P.Maarieveld 25 jaar bestuurder is. 
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De hakkerskarren van de Voorlooper 

29 De stalen logger Gelderland VL 127 van de NV 
Zeevisscherij Nederland verkocht naar Frankrijk om 
daar als motortrawler te worden omgebouwd. 

MEI 

1 I-Mei viering zonder incidenten. 

2 De stoomtrawlers Nelly VL9 en Jannie VL 10 naar 
Scheveningen verkocht. 

6 Het aanbellen bij het bezorgen van post wordt bij huizen 
met een brievenbus bij wijze van proef afgeschaft. 

9 De Algemeene Nederlandsche Geheelonthoudersbond en 
de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van 
Alcoholhoudende Dranken roepen alle leden van de 
Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging De 
Voorlooper, die niet akkoord gaan met het besluit in het 
Volksgebouw bier te verkopen, op tot gezamenlijke actie. 

De burgemeester spreekt met autobezitters over de 
tolkwestie. Het tweede-kamerlid Braat vestigt de 
aandacht van de minister op de moeilijkheden bij de 
tollen. 



Feestavond in De Harmonie van het RK Jongens-
patronaat en de St Jozefsgezellenvereeniging. Kapelaan 
W. van Leeuwen wijst op de ernst en noodzakelijkheid 
van het jeugdwerk zodat de RK rijpere jongeren in de 
parochie op zullen groeien tot nuttige leden van kerk en 
maatschappij. 

10 Opening van het nieuwe zwembad in de Spoorhaven 
door burgemeester Van Walsum. Burgemeester Luyerink 
van Vlaardingerambacht hoopt dat het zwemmen voor 
leerlingen van openbare scholen verplicht zal worden 
gesteld. 

11 Bidstond in de hervormde en gereformeerde kerken voor 
de grote visserij en het gewas. 

De grootste walvisvaarder ter wereld, de noorse Kosmos, 
metend 22.500 ton draagvermogen en 17.801 bruto 
registerton, loopt de haven binnen. 

Tentoonstelling in de Zusterschool aan de Hoflaan van 
voor arme kerken en missies door de RK Sacraments-
vereeniging vervaardigde liturgische voorwerpen. 

12 De gemeenteraad besluit: in beginsel mee te werken aan 
de oprichting van een tweejarige ambachtsschool; tot 
afwijzing van een verzoek van de Nederlandsche 
Zwembond om invoering van schoolzwemmen. 

13 Feestavond in De Harmonie van De Boschlaners, 
vereniging van oud-leerlingen van de RK Muloschool. 

15 De zomertijd gaat in. 

16 Voor de aansluiting op de radiodistributie wordt de stad 
verdeeld tussen de bedrijven van H. de Korver, 
H. Quakkelstein, Van Roon en Co. en Storm Radio. 

Een afvaardiging van de vlaardingse arbeidersbeweging 
gaat naar de begrafenis van mr P.J.Troelstra, stichter 
van de SDAP. Herdenkingsbijeenkomst in Excelsior op 
zondag 18 mei. Sprekers: P.van Berkel, J. Hoogerwerf en 
wethouder A.B. de Zeeuw van Rotterdam. Zang door De 
Stem des Volks en declamatie door mejuffrouw 
T. Blanken. 

17 Aan de arbeidsbeurs 200 werkzoekenden ingeschreven. 

20 Opgericht een vereniging van autobezitters, dit in 
verband met de beweging de wegtollen af te schaffen. 

Kodakweek bij de firma C. Boonen aan de Callenburg-
straat. 
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24 Huldiging van de kampioenselftallen van de 
voetbalvereniging Fortuna door voorzitter J. Hofland. 

24-31 In het Luxortheater wordt de film De straat der zonde 
gedraaid. Tevens vertoning van de film van de 
begrafenis van mr. P.J. Troelstra. 

26 Wanbetalers bij de tol door de kantonrechter veroor
deeld. 

30 In verband met mond- en klauwzeer onder het vee wordt 
de bevolking dringend aangeraden de melk te koken. 

JUNI 

1 G. Bloemendaal 50 jaar in dienst van notaris baron 
P.W.C. vanderFeltz. 

2 Ter herdenking van de afkondiging van de sociale 
encycliek Rerum Novarum wordt op initiatief van de 
RK Volksbond in het Luxortheater de film Vrede over 
Rome vertoond. 

H. van Keekem neemt afscheid als instructeur bij de 
vrijwillige landstorm voor Vlaardingen en omstreken. 

6 Paardenmarkt aan de Parallelweg. Aangevoerd worden 
61 paarden en 6 hitten. Prijzen van de paarden 200 tot 
400 gulden, van de hitten 100 tot 150 gulden. Levendige 
handel. In verband met de paardenmarkt voert de 
Toneel- en Letterlievende Vereeniging Excelsior het stuk 
„Een halsbrekend huwelijk" op onder het motto:„Man 
en vader, maar vrouw noch kind". 

In het Luxortheater wordt opgevoerd de revue 
,,Vlaardingen op zijn kop"; als extra hoofdfilm wordt 
gedraaid ,,De grote luchtparade". Geen verhoogde 
prijzen. 

11 De vlaardingse afdeling van de Vredeskring Nederland 
verzoekt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van de bevolking in een gasoorlog te weigeren 
als zij die niet kan garanderen. 

Bij de Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose staan 
per 1 januari 1930 154gezinnen met 179patiënten 
ingeschreven. Er wordt samengewerkt met de 
verenigingen Zonnegloren en Herwonnen Levenskracht. 

14 In het Luxortheater draait de grote wetenschappelijke 
superfilm ,,De doodende kus", met als extra „Watt en 
Halfwatt in alles en nog wat". 
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15 Eerste radiouitzending van een kerkdienst vanuit de 
Grote Kerk. Voorganger ds J.D. de Stoppelaar. 

20 Autotocht voor gehandicapten naar het landgoed 
Raaphorst. 

25-28 Feestconcerten in de stad door de 25 jaar bestaande 
muziekvereniging Voorwaarts. 

27 De aktie Pak-aan-kameraad voor de VARA heeft 
325 gulden en 92 cent opgebracht. 

30 Vergadering van de Liberale Staatspartij afdeling 
Vlaardingen. Mevrouw L. Kappeyne van de Coppel-
lo-Wygers spreekt over „de nieuwe huwelijkswetgeving". 

JULI 

1 De melkprijs wordt door schaarste ten gevolge van het 
heersen van mond- en klauwzeer met 1 cent per liter 
verhoogd. 

3 Bisschop mgr J.D. Angenent van Haarlem dient in de 
RK kerk aan de Hoogstraat het Heilig Vormsel toe aan 
350 kinderen, waarvan 120 uit Kethel. 

4 De gemeenteraad verleent aan de Coöperatieve Bakkerij 
en Verbruiksvereeniging De Voorlooper vergunning om 
in het Volksgebouw alcoholhoudende dranken te 
verkopen. Verder wordt besloten tot bebouwing van de 
Schepenstraat en de Schoutstraat en gedeelten van de 
Joubert- en de Baljuwstraat. 

De vlaardingse haringsjees te koop, dat is de wagen 
waarin de koninginneharing naar Den Haag wordt 
gebracht. Inlichtingen zijn bij de gemeentearchivaris te 
krijgen. 

8 Metselaar A. Both, Eikestraat 12, failliet. 

Vocaal en instrumentaal zomerconcert in De Harmonie 
van Vlaarding's Mannenkoor Orpheus met medewerking 
van de Christelijke Harmonievereeniging Sursum Corda. 

9 Kinderfeest in de tuin van het Volksgebouw, georgani
seerd door de Coöperatieve Bakkerij en Verbruiks
vereeniging De Voorloper. 

10 Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche 
Middenstandsbond afdeling Vlaardingen. Verhitte 
discussie over de toltarieven. 

14 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit een 
ambtswoning voor de burgemeester te bouwen. 
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15 Vergadering van de Nederlandsche Christen 
Vrouwenbond in gebouw Soli Deo Gloria. Mevrouw W. 
van der Linden-de Bruijn spreekt over ,,de gehuwde 
vrouw in het maatschappelijk leven". 

17 In het Handelsgebouw worden kostuums verhuurd voor 
de historische optocht op 1 september ter gelegenheid 
van de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina. 

22 Dienstplichtigen van de lichting 1912 kunnen zich laten 
inschrijven voor vooroefeningen bij de Vrijwillige 
Landstorm, waardoor hun militaire diensttijd korter 
wordt. 

Uitvoering van het Symphonieorkest Beethoven, 
directeur M. Boerman, met medewerking van het 
Maassluisse Mannenkoor De Vereenigde Zangers in De 
Harmonie. 

De gemeente Vlaardingen besluit tot aankoop van twee 
brandspuiten: een autobrandspuit en een spuit type 
„kleine vuurvreter". 

24 Goedkope treinreizen met regenverzekering van 
Vlaardingen naar Breda en Oisterwijk. 

25 Buurt- en zangverenigingen bereiden het feest bij de 
vijftigste verjaardag van de koningin voor. 

30 Buitenavond van de Christelijke Jongelings Vereeniging 
Liefde en Vrede op het Flardingaveld, met medewerking 
van de fluitclub ONL de turnclub LVT en het 
Jubileumkoor. Duizenden Vlaardingers op de been. 

Besprekingen in Schiedam tussen rijk, provincie en de 
gemeenten Schiedam en Vlaardingen over de 
verbindingswegen tussen Schiedam en Vlaardingen. 

AUGUSTUS 

1 Drie gevallen van kinderverlamming geconstateerd. 

Voor het passeren van de tollen zijn abonnementen te 
koop. Voetgangers gratis. 

4 De eerste prijs in de fotowedstrijd die is uitgeschreven 
door de uitgevers van de Gids voor Vlaardingen 
gewonnen door W. Hofman aan de Hofsingel. 

5 De RK Middenstandsbond en de Nederlandsche RK 
Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden St 
Franciscus van Assisië roepen de RK winkeliers op om 
15 augustus (Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming) 



als zondag te vieren en de niet-RK winkeliers om hun 
RK personeelsleden gelegenheid te geven hun kerkelijke 
plichten na te komen. Tevens doen zij een beroep op de 
roomse mannen, maar vooral de vrouwen om die dag 
niet als extra boodschappendag te beschouwen, maar 
om helemaal geen inkopen te doen. 

6 Jaarlijkse bedevaart van vlaardingse rooms-katholieken 
naar Brielle ter herdenking van de Gorcumse marte
laren. 

7 De Oranjevereeniging Bleekstraat ca . opgericht. 

9 Huis-aan-huiscollecte ter bestrijding van de onkosten 
van de viering van de vijftigste verjaardag van de 
koningin. Opbrengst 468 gulden. 

15 Geringe haringvangsten. 

20 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit geen 
woonforensenbelasting te heffen en de bouw van de 
ambtswoning van de burgemeester te gunnen aan 
A. BaauwD.Lzn voor 12.740 gulden. 

22-23 De vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina in 
Vlaardingerambacht gevierd met optochten, versierde 
tilbury's, volks- en kinderspelen, muziek, zang en 
vuurwerk. 

30 De vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina op 
grootse wijze gevierd met versierde straten, een 
historische optocht, kerkdiensten, kinderspelen, 
lampionoptochten, concerten en vuurwerk. 

SEPTEMBER 

2 De gemeenteraad stelt het bebouwingsplan voor de 
Grote Vettenoordsepolder vast. 

5 Van de stoomlogger VL192 zijn twee opvarenden 
gedeserteerd. 

In het Luxortheater draait de film van de aubade en de 
historische optocht in Vlaardingen ter gelegenheid van 
de vijftigste verjaardag van de koningin. 

Door de commissie van toezicht op de bioscopen werden 
in 1929 304 films goedgekeurd en 4 films afgekeurd. 
Totale keuringstijd 221 uur en 15 minuten. In het gehalte 
en houding van het publiek constateert de commissie 
een sterke vooruitgang. 

6 Atletiekwedstrijden op het VFC-terrein aan de Groene
weg. 
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Vlaardingse luistervinken gaan naar de AVRO-
demonstraties in Den Haag om te protesteren tegen de 
onrechtvaardige zendtijdverdeling. 

9 Van de stoomlogger VL 103 een vlaardings bemannings
lid gedeserteerd. 

12 Door een gift van een rijke familie kunnen de wezen van 
het Weeshuis der Hervormden een uitstapje maken. 

Actie van de SDAP tegen de voorgestelde Vlootwet: 
openluchtmeeting op het Flardingaveld met als 
spreekster onder meer Suze Groeneweg; vertoning van 
een oorlogsfilm; oproep tot deelname aan een demon
stratie te Rotterdam en het tekenen van een petitie. 

17 Demonstraties in café De Romein van de allernieuwste 
dansen door C.G. van der Zanden, leraar van de 
danskampioenen 1930, en zijn vrouw. Gelegenheid tot 
inschrijven voor de nieuwe cursus. 

Opgericht de rijvereeniging Rijlust. 

18 Opening van de vierde winkel van de Coöperatieve 
Bakkerij en Verbruiksvereeniging De Voorlooper aan het 
Burgemeester De Bordesplein te Vlaardingerambacht. 

23 NV Banketbakkerij Modern failliet. 

24 Jaarvergadering van de afdeling Vlaardingen van de 
Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond in De 
Hollandsche Tuin. Agendapunten: moet de midden
standsbond zich in de politiek begeven door leden 
kandidaat te stellen voor de tweede kamer en de 
gemeenteraad ?; de tolkwestie; asfaltering van de 
Hoogstraat. 

Opvoering in De Harmonie van Het Verraad, het eerste 
deel van het boek Merijntje Gijzen's Jeugd, bewerkt voor 
toneel, door De Flierefluiters onder leiding van A.M. de 
Jong en Walther Smith. 

30 Op het gemeentehuis van Vlaardingerambacht liggen 
stukken ter inzage over onteigening van grond voor de 
aanleg van de rijksweg Rotterdam-Hoek van Holland. 

Slotvergadering van de Feestcommissie 1930, ingesteld 
voor de viering van de vijftigste verjaardag van 
koningin Wilhelmina. De exploitant van het Luxor-
theater zal worden gevraagd de Oranjefilm, die 
uitsluitend in het Luxortheater vertoond werd, voor de 
feestcommissie en anderen in een ander gebouw te 
draaien. 



Een vlaardingse ziekenfondsafdeling opgericht op een 
vergadering van de Algemeene Raad ter Bevordering 
van het Ziekenfondswezen. De besturen van de 
Vlaardingsche Bestuurdersbond en de Christelijke 
Besturenbond werken een en ander uit. 

OKTOBER 

3 Voor de vervolgcursus van de avondschool van 
Volksonderwijs hebben zich 102 leerlingen opgegeven. 

L. van Noort open op de hoek van de Waalstraat en de 
Kuiperstraat een zaak in galanterieën, spiegels, schilder-
stukjes, houtwaren en speelgoed. 

De bevolking wordt in verband met de vele schoorsteen
branden van vorig winterseizoen aangeraden vöör het 
stookseizoen de schoorstenen te laten vegen. 

In het seizoen 1929/30 werden door de Commissie voor 
Kindervoeding 8.144 porties verstrekt. Menu: maandag 
bruine bonen met spek, woensdag havermout, vrijdag 
rijst met melk. 

4 Opgericht de turnclub Patrimonium. 

7 Opgericht de Vlaardingsche BrandweerUeden-
vereeniging Door Oefening Vaardig. 

Op de wereldtentoonstelling te Antwerpen wint de 
Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek 
met haar inzending een gouden medaille. 

Opgericht een nieuwe sociaal-democratische 
kiesvereniging onder de naam „Naar eerlijke politiek". 

10 De SDAP en het NVV hebben in Vlaardingen 5.202 
handtekeningen verzameld tegen de Vlootwet, in 
Vlaardingerambacht 278. De vereeniging Kerk en Vrede 
verzamelde er 1.500. 

11 Bij de arbeidsbeurs zijn 339 werkzoekenden inge
schreven. 

14 Overvloedige haringvangst door vlaardingse schepen bij 
Doggersbank. 

17 Het gemeentebestuur deelt geïnteresseerde werklozen 
mee dat er gelegenheid bestaat om te werk te worden 
gesteld bij de Rijkswerkverschaffing in Drente. Het loon 
bedraagt gemiddeld 18 gulden per week plus 8 gulden 
voor kost- en zakgeld. Om de veertien dagen wordt twee 
dagen verlof gegeven met vrij reizen. 
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22 Op de scheepswerf 's Lands Welvaren de motortrawler 
Van Eyk 0292 te water gelaten. Het schip wordt in 
opdracht van een rederij te Oostende gebouwd. 

23 Dr CE. Hooykaas uit Rotterdam houdt een serie van zes 
winterlezingen over „de levensstrijd" voor de 
Nederlandsche Protestantenbond in de remonstrantse 
kerk. Onderwerpen: de held; de prakticus; de 
gevoelsmens; de verstandsmens; de visionair en de 
idealist. 

Lezing met lichtbeelden over de passiespelen van 
Oberammergau door pastoor H.J.Maas op uitnodiging 
van de RK Vrouwenbond. 

28 Acht van de zeventien vlaardingse werklozen die 
vrijwillig op 27 oktober voor werk naar Witteveen in 
Drente zijn vertrokken komen de volgende dag al terug, 
omdat ze het eten onvoldoende en het werk te zwaar 
vinden. 

NOVEMBER 

3 M.J. Gouweloos, zendeling op Celebes, spreekt op een 
bijeenkomst in het kader van de zendingsweek in 
gebouw Liefde en Vrede. 

4 Begin van de grote novemberpropagandacampagne van 
het Christelijk Nationaal Vakverbond. Bij on- en 
verkeerd georganiseerden worden huisbezoeken afgelegd. 

7 Lezing met demonstratie over moderne winkel- en 
etalageverlichting in Excelsior door de NV Philips 
Gloeilampenfabrieken, georganiseerd door de plaatse
lijke middenstandsverenigingen. 

In het Luxortheater draait de film Wilde Orchideeën met 
in de hoofdrol Greta Garbo. 

11 Concert in de Harmonie door Vlaarding's Mannenkoor 
Orpheus met solistische medewerking van Sophie 
Both-Haas en Jan van Rijsselberg. 

De gymnastiekvereeniging Hollandia wint de eerste prijs 
op wedstrijden in Purmerend. 

12 Verkoping bij inschrijving van 147 iepen die op 
verschillende plaatsen in de stad staan. 

13 De Toneel- en Letterlievende Vereeniging Varia voert in 
De Harmonie het stuk Dokter Bavino op. Bal na. 

18 C.J. Toebes uit Rotterdam van de Vereeniging van 
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Alcoholbestrijding bij het Snelverkeer houdt een lezing 
in het Zeemanshuis. Weinig belangstelling. 

19 De vlaardingse afdeling van de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen viert haar 125-jarig bestaan met een 
voordrachtavond in De Harmonie. Henri Dekking draagt 
voor: Bonaparte te Tavazanno van Bernard Shaw, Twee 
invaliden van Georges Duhamel en In 't Cachot van 
E. Eckstein. 

20 W. Voskuil, inspecteur van de zedenpolitie te Rotterdam, 
spreekt in de Grote Kerk over: huwelijksproblemen, 
moeilijkheden voor oud en jong. 

25 Bij de arbeidsbeurs zijn kaarten verkrijgbaar om in de 
winter in aanmerking te komen voor het ruimen van 
sneeuw. 

27 Burgemeester A. van Walsum, wethouder A. van Rijn en 
de raadsleden J.L. Jonker, J.vanToorHzn en 
A. Hoogerwerf Azn brengen in verband met de 
werkverschaffing een bezoek aan Witteveen in Drente. 

28 De gemeenteraad besluit de naam Pepersteeg te veran
deren in Peperstraat. 

De AR Kiesvereeniging Nederland en Oranje behandelt 
in een drukbezochte ledenvergadering het voorstel van 
de predikant dr E.D. Kraan om tot oplossing van de 
geschillen te komen met de AR Kiesvereeniging Vreest 
God Eert De Koning. 

In verband met de verplichte aansluiting van toiletten 
op het gemeenteriool besluit de gemeente de 
aansluitkosten in het eerste halfjaar van 1931 geheel, in 
het tweede halfjaar van 1931 voor drievierde gedeelte, 
gedurende 1932 voor de helft en in 1933 voor één vierde 
deel voor haar rekening te nemen. 

29 Bij de arbeidsbeurs 478 werkzoekenden ingeschreven. 

DECEMBER 

3 Demonstratie met hoogfrequente bestraling tegen 
rheumatiek, asthma, slapeloosheid, zenuwlijden 
enzovoort enzovoort in De Harmonie. 

De schietcompetitie van de Bijzondere Vrijwillige 
Landstorm van 5 maart tot en met 3 december is 
gewonnen door T. van der Caaij. 

4 Lezing met lichtbeelden over „het communisme in 
Hongarije" door dr L. Horvath in gebouw Liefde en 
Vrede. 
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5 De aanbesteding van een transformatorhuisje met 
urinoir aan de Groen van Prinstererstraat gegund aan 
P. Maarleveld voor 2.285 gulden. 

De openbare lagere scholen D in de Nieuwe Kerkstraat 
en I in de Cornelis Houtmanstraat vieren dankzij het 
ingestelde schoolfonds het St Nicolaasfeest. 

Ongerustheid bij een deel van de bevolking over de 
inhoud van het door de schiedamse toneelvereniging 
Utile Dulci op 9 december op te voeren blijspel De firma 
Adam en Eva. 

8 In het Luxortheater draait de grote tendenzfilm „Ouders, 
beschermt uw dochters!" 

12 Door de vereniging Dorcas werden in 1930 aan armen 59 
lakens, 60 slopen, 64 hemden, 24 broeken, 27 rokken, 1 
paar kousen, 66 zakken en 3 onderjurken gegeven. 

13 Straatmuziek door de stadsevangelisatie Jeruël in het 
oostelijk stadsdeel ten bate van de armen. 

Kerstconcert in de gereformeerde kerk aan de 
Binnensingel met aan het orgel L.C. van Leeuwen. Lenie 
Ouwenbroek zingt liederen van Catharina van Renes. 

Gereformeerde kerk Binnensingel 

Het toneelstuk De Opgaande Zon van Herman 
Heijermans wordt voor het Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling in De Harmonie opgevoerd door het 
toneelgezelschap De Toorts. 

Bij de arbeidsbeurs staan 604 werkzoekenden inge
schreven. 
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19 Het bestuur van de Coöperatieve Bakkerij en Verbruiks-
vereeniging DeVoorlooper besluit aan gezinnen 
waarvan de kostwinner werkloos is gedurende zes weken 
wit waterbrood voor 12 in plaats van 18 cent te 
verkopen. 

21 Opvoering van het Weihnachtsspiel aus dem baierischen 
Wald, opnieuw bewerkt door Wilhelm Dörfler en Hans 
Weinberg, door de Vrijzinnig Christelijke Jongerenbond 
op een samenkomst van de remonstrantse gemeente. 

23 De gemeenteraad besluit tot opheffing van de tollen aan 
de Schiedamsedijk, het Emaus, de Maassluissedijk en de 
Zuidbuurtseweg met ingang van 1 januari 1931. 

De gemeenteraad stelt de begroting voor 1931 vast: voor 
de gewone dienst op een bedrag aan inkomsten en 
uitgaven van 2.626.275 gulden 78 cent, voor de 
kapitaaldienst op 1.172.533 gulden 43 cent aan 
inkomsten en 1.103.435 gulden 39 cent aan uitgaven. 

25 Kerstfeest voor arme kinderen in het Zeemanshuis, met 
medewerking van de evangelist J. Mulder. Uitdeling van 
nuttige kerstgeschenken. 

26 Kerstvergadering van de SDAP in gebouw Excelsior. 
JanTerlaan, wethouder van Rotterdam spreekt zijn 
ontevredenheid uit over de huidige kapitalistische 
maatschappij en vestigt de hoop op het vrede op aarde 
van de socialistische samenleving. Declamatie door 
Truus Blanken. 

28 Dankstond voor de grote visserij en de landbouw in de 
Grote en de Nieuwe Kerk, voorgangers ds G. Grootjans 
en ds A. Luteijn. 

29 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht stelt de 
begroting voor 1931 vast: ontvangsten en uitgaven 
gewone dienst 88.775 gulden 28,5 cent beide; 
ontvangsten en uitgaven kapitaaldienst beide 13.098 
gulden 91 cent. 

31 De Vlaardingsche Spijskokerij heeft in 1930 
19.000 porties soep uitgereikt. Door verlaging van de 
prijzen van de ingrediënten wordt de prijs van een 
soepbrief 25 cent lager dan verleden jaar en komt op 3 
gulden 25 cent. 
In 1930 werden aan de Visbank 293 partijen vis met een 
opbrengst van 7.740 gulden 24 cent afgeslagen. 

In 1930 werden door vlaardingse schepen 225.410 
kantjes haring aangevoerd tegen 250.899 in 1929. 
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