
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1931 

JANUARI 

1 Aantal inwoners 27.841, een vermeerdering in 1930 met 
370. 
Aantal inwoners van Vlaardingerambacht 2.403, een 
vermeerdering in 1930 met 152. 

Een wetsontwerp ingediend tot onteigening van grond bij 
de Vulcaanhaven, noodzakelijk voor de verbreding van de 
Schiedamsedijk. 

5 Jan Beerends uit Amsterdam houdt een lezing in het RK 
Vereenigingsgebouw over de door hem samen met een 
vriend gemaakte pelgrimstocht te voet van Amsterdam 
naar Rome, waarbij ze onderweg leefden van de 
milddadigheid van de mensen bij wie ze terechtkwamen. 

6 Het aantal genomen baden en douches in het badhuis 
van de bouwvereeniging Samenwerking in 1930 bedroeg 
22.720, dat is 2.388 meer dan in 1929. 

De openbare leeszaal en bibliotheek telde in 1930 8.197 
bezoeken. Uitgeleend werden 43.653 boeken, waaronder 
27.584 romans, 14.501 kinderboeken en 1.568 
wetenschappelijke werken. 

In 1930 zijn aan de Visbank 293 partijen vis afgeslagen 
met een opbrengst van 7.740 gulden 24 cent. 

9 De drijvende natuurhistorische tentoonstelling 
diergaarde, aquarium en zeetuin Klein Artis, van oud-
stadgenoot W.J.M. Deutz, doet Vlaardingen aan. 

Ingezonden stukken in de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
over de onverzoenlijkheid van de AR Kiesvereeniging 
Nederland en Oranje en de kiesvereeniging Vreest God, 
Eert de Koning. 

13 Scheepswerf De Maas levert het voor Pekaar Daame te 
lerseke gebouwde motoroestervaartuig Fide Deo op. 

Bij de arbeidsbeurs 828 werkzoekenden ingeschreven. 

16 De burgemeester spreekt in zijn nieuwjaarsrede zijn 
verontrusting uit over de economische crisis, de 
werkeloosheid en de verminderde koopkracht. 
Optimistisch is hij gestemd door de visserij opbrengsten, 
de bevolkingsaanwas en de havenactiviteit in 1930. 
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De schilderspatroons-, gezellen- en bouwvakarbeiders
bonden moedigen de burgerij aan om in de winter zoveel 
mogelijk binnenschilderwerk te laten doen ter bestrijding 
van de malaise. 

Opgericht de Algemeene Vereeniging voor Volksontwikke
ling, met neutraal karakter: sprekers worden gezocht 
onder alle maatschappelijke richtingen. Het dringendst 
nodig blijkt een avondcursus voor volwassenen in taal en 
rekenen. Opgeven bij de Volksbond tegen Drankmisbruik 
aan de Oosthavenkade. 

1. Ds J D. de Stoppelaar Ca 1930. Bericht van 20januari 1931 
(Alle afbeeldingen bij Kronieken 1931 en 1981 komen van 
Gemeentelijke Archiefdienst Vlaardingen) 
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18 In het Volksgebouw spreekt over het Insti tuut voor 
ArbeidersontwikkeHng ds W. Banning over: de 
socialistische mens. Muzikale medewerking door het 
arbeidersstrijkensemble. 

20 De NH ds J a n Doekes de Stoppelaar op 57-jarige leeftijd 
plotseling overleden. 

21 De burgemeester van Vlaardingerambacht spreekt in zijn 
nieuwjaarsrede over: de werkloosheid, het mond- en 
klauwzeer en de daardoor verminderde melkopbrengst en 
de aanleg van de Rozenlaan als verbinding tussen het 
tuindorp Bloemenwijk en de oude kom. Hij hoopt dat bij 
de komende raadsverkiezingen de strijd op een waardige 
wijze zal worden gevoerd. 

23 Plaats ing van een glazen wachtlokaal bij de bushal te 
Emmas t raa t — Binnensingel. 

26 Opening van de NV Algemene Benzinecentrale 
Stationsemplacement aan de Westhavenkade. De eerste 
vijf auto's tanken gratis. 

28 De voorzitter van de kamer van koophandel toont zich in 
zijn nieuwjaarsrede ongerust over de slechte 
vooruitzichten in de scheepsbouw, de verminderde vraag 
n a a r glas, dranken, de inkrimping van de productie bij de 
kunstmestfabriek en de prijsschommelingen in de 
har inghandel . Gelukkig kreeg de zeepindustrie in 1930 
veel orders. 

2. Hanngsjees. 1919. 31 mei 1931. 
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29 In de serie winterlezingen van de hervormde gemeente 
spreekt ds I. Voorsteegh uit Den Haag over 
huwelijksproblemen: naar de Geest of naar het vlees. 

FEBRUARI 

2 Prof. M.M. Haring van het seminarie Hageveld spreekt in 
het RK Vereenigingsgebouw over de hereniging der 
kerken. 

3 Voor de Bijzondere Vrijwillige Landstorm spreekt in 
gebouw Liefde en Vrede dr M.H.A. van der Valk uit 
Hillegersberg over: Onze roeping jegens ons volk en ons 
vorstenhuis in verband met het ontwapeningsvraagstuk. 

Mevrouw M.F. van Dijl-Huurman spreekt voor de 
Nederlandsche Christenvrouwenbond over: De 
gevangenis en haar bewoonsters. Oorzaken waardoor 
meisjes de gevangenis ingaan: de invloed van 
zogenaamde vrienden op argeloze plattelandsmeisjes in 
de stad en moeilijkheden door kopen op afbetaling. 

4 De ijzeren band langs de Oude-Havenbrug door een 
defect onder stroom. Dieren hebben dat niet in de gaten: 
daardoor veel bekijks door het publiek. Het euvel wordt 
snel verholpen. 

8 De Algemeene Vereeniging voor Volksontwikkeling 
vertoont in het Luxortheater de film Morphine, waarin op 
aangrijpende manier de ellendige gevolgen van 
bedwelming worden uitgebeeld. 

9 In de gemeenteraad aan de orde de verlenging van de 
openingstijden van cafe's en het verbieden van 
hinderlijke radiomuziek uit radiowinkels en woningen. 
Besloten wordt dat viswinkels tot half twaalf 's avonds 
open mogen. 

12 De vakbonden spreken met het gemeentebestuur over de 
werklozenzorg. Er wordt aangedrongen op verhoging van 
de basisuitkering. Gewaarschuwd wordt tegen het met 
voorkeur aannemen van ongeorganiseerden bij de 
gemeentebedrijven. 

13 Het fonds weduwensteun Sint Elizabeth van de RK 
Volksbond telt 71 leden. In de 26 jaar dat het fonds 
bestaat is aan 12 weduwen of wezen over totaal 829 
weken uitgekeerd 1905 gulden 22 cent. Voor 1931 
bedraagt de uitkering drie gulden per week. 
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15 Lezing in het Volksgebouw voor het Instituut voor 
ArbeidersontwikkeHng over gevangenis en gevangenen. 
De arbeidersbeweging moet er zich van bewust zijn dat de 
meeste gevangenen uit arbeiderskringen komen. 
Oorzaken: armoede zet aan tot diefstal; wie hard moet 
werken heeft geen tijd om op te voeden. 

16 Oprichting van een door deelnemers zelf beheerd 
ziekenfonds voor Vlaardingen en Vlaardingerambacht, 
het OBZ. 

17 De opbrengst uit de negertjes voor de zending (die knikten 
als je er geld instopte), en uit het abonnementsgeld van 
het Nederlandsch Zendingsblad bedraagt over het tweede 
halfjaar van 1930 327 gulden 73 cent. 

Voor de Vredeskring spreekt Fedde Schurer: De stem des 
bloeds. 

19 Vergadering van de schiedamse communisten in 
Excelsior. De meesten van de honderd belangstellenden 
verlaten de zaal als het tot oprichting van een comité van 
actie komt. Ongeveer 15 mensen worden lid. 

20 Bij scheepswerf De Maas afgebouwd de 
mosselmotorkotter Bruinisse 38 voor S. Kik Okkerse uit 
Bruinisse. De werf krijgt opdracht tot de bouw van een 
oestermotorkotter voor P. Boogert te lerseke. 

23 Opgericht een vlaardingse afdeling van de Gereformeerde 
Vereeniging voor Daadwerkelijke Vredesactie. 

24 CA. van Buüren van Heyst heeft het hervormde weeshuis 
en de remonstrantse gemeente elk 5.000 gulden en het 
Visschersweduwen en Wezenfonds 2.000 gulden als legaat 
nagelaten. 

Op de jaarvergadering van de Nederlandsche Christelijke 
Bouwarbeidersbond spreekt de voorzitter een 
bemoedigend woord tot degenen die dagelijks naar de 
arbeidsbeurs gaan om de werklozenlijst te tekenen. 

De politie krijgt nieuwe uniformpetten, die bij regen 
doelmatiger zijn dan de oude. 

27 De plaatselijke vakorganisaties stellen de gemeenteraad 
voor de steunregelingen te verbeteren. 

28 Bij het gereedkomen van de ambtswoning van de 
burgemeester van Vlaardingerambacht krijgen de 
burgemeester en mevrouw door een welkomstcomité uit de 
burgerij een lamp en een gemakkelijke stoel aangeboden. 
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MAART 

2 De prijs v a n volle melk met 1 cent verlaagd tot 12 cent 
per liter. 

3 De firma A.G. van der Drift in de E m m a s t r a a t m a a k t 
radio- en luidsprekerkastjes. 

De telefooncel op het NS-sta t ion wordt verbonden met 
Schiedam, zodat ook buiten de sluitingstijd van het 
vlaardingse telefoonkantoor, op zon- en feestdagen en 
's avonds, interlokaal kan worden gebeld. 

6 De motorlogger Margare tha VL 14 van A. Verboom te 
Vlaardingerambacht wordt bij scheepswerf De Maas met 
drie meter verlengd. 

In de gemeenteraad van Vlaardingerambacht v raag t S. 
van der Kooij om een telefoonaansluiting in de zogeheten 
Zouteveense Kapel (kruispunt Zouteveense- en 
Willemoordseweg): de boeren betalen niet alleen belast ing 
voor mooie dingen in het dorp. Ook wil Van der Kooij 
naleving van het verbod varkens binnen de bebouwde 
kom te houden. C.J.G. Winkes v raag t om een geheime 
raadsvergader ing vóór elke openbare. 

3. Jan Hoogerwerf, gemeenteraadslid 
SDAP. Ca 1930. 11 juni 1931. 
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Jit>' 

10 Bij scheepswerf A. de Jong de motorlogger Jacoba SCH 
332 verlengd. 

Uit 1.200 sollicitanten wordt A. Kokje uit Rotterdam 
aangenomen als conciërge van het Volksgebouw. 

11 Op een propagandafeestavond in De Harmonie van de 
Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond spreekt mr 
E. Schürmann over: De betekenis van de middenstand 
voor onze samenleving. Hij wijst op de oneerlijke 
concurrentie van winkelcoöperaties en het streven van 
huisvrouwenverenigingen op de prijzen af te dingen. Na 
de pauze optreden van acrobaten, spaanse zang, 
telepatische en hypnotische proeven, en bal. 

13 In februari 1.125 maaltijden aan kinderen uitgereikt door 
de vereniging Jeruël. 

14 Heropening van de nu uitgebreide zaak Hofstee-Kofa aan 
de Hoogstraat, die behalve kledingartikelen tevens 
dranken, delicatessen en geconserveerde levensmiddelen 
gaat verkopen. 

20 In het Luxortheater draait de antioorlogsfilm lm Westen 
nichts Neues, naar het boek van E.M. Remarque over de 
loopgravenoorlog 1914-1918. Vanwege de grote 
belangstelling extra boten vanaf Den Briel. 

24 Diakones-wijkverpleegster Renske Bartlema spreekt voor 
de Nederlandse Christen-Vrouwenbond over de 
geschiedenis van het diaconessenwerk. 

27 In de Nieuwe Vlaardingsche Courant het westelijk 
doorbraakplan gepubliceerd, de verbinding van de 
Westhavenplaats met de Cronjéstraat. 

In de beweging Kerk en Vrede vormen dr E.D. Kraan en 
ds H.J. Heida, gereformeerde predikanten in Vlaardingen, 
met ds C. Stam van Pernis een commissie om het 
standpunt van de kerk over oorlog te bestuderen. 

NVV hoofdbestuurder C.J. van Lienden spreekt in het 
Volksgebouw over werkloosheid. Aanbevolen 
overheidsmaatregelen: het uitvoeren van grote werken, 
het ontginnen van woeste gronden, en het zorgen voor 
ontspannings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor 
jeugdige werklozen. En uiteraard moet het kapitalistische 
produktiestelsel vervangen worden. 

Opgericht een vlaardings actiecomité van de Algemene 
Vereeniging Radio Omroep AVRO, die een eigen zender 
wil en een week zendtijd per maand. 



28 Minister van onderwijs mr J. Terpstra opent de naar hem 
genoemde school van de Vereeniging voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs aan de Chrysantstraat in 
Vlaardingerambacht. 

30 In de gemeenteraad aan de orde: verbetering van de 
steunverlening aan werklozen op aandrang van de 
vakbonden en het Werkloozen Agitatie Comité. De 
werkverschaffing in Drente blijkt duur. 

31 Aangekocht de in Utrecht teruggevonden haringsjees, 
waarmee vroeger de eerste haring naar het hof werd 
gebracht. 

De Vlaardingsche Spijskokerij heeft in de winter 1930/1 
18.428 porties warme soep uitgereikt. 

Het Rijk heeft het gemeenteraadsbesluit tot stichting van 
een ambachtsschool goedgekeurd. 

APRIL 

2 Demonstratie en voordracht in het Handelsgebouw over 
bescherming tegen gasaanvallen in oorlogstijd. Onder de 
aanwezigen: burgemeester en wethouders, de directeur 
van de gasfabriek, artsen. 

Hereniging van de antirevolutionaire kiesverenigingen 
Nederland en Oranje en Vreest God, Eert den Koning 
door opheffing van de laatste, die zich in 1927 had 
afgesplitst wegens vermeende onregelmatigheden bij de 
kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

4 Het maken van veranda's en betonplaatsjes voor de 
woningen in de Kornelis Speelmanstraat van: 
Patrimonium's Woningen gegund aan K. van der Lugt 
voor 2.690 gulden. 

8 Op een drukbezochte ledenvergadering van de SDAP 
wordt de ontslagaanvraag van voorzitter J. Buis niet 
aanvaard. Gepoogd wordt hem van gedachte te doen 
veranderen. 

9 De RK kiesvereeniging Vlaardingerambacht besluit om 
na de gemeenteraadsverkiezingen alleen samen te werken 
met partijen die nastreven: gelijke subsidie voor de 
protestantse en katholieke verenigingen voor 
ziekenverpleging, geen achterstelling van 
rooms-katholieken bij benoemingen, geen belemmerende 
bepalingen voor feesten van de Oranjevereeniging, 
premievrij pensioen voor gemeentepersoneel. 
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14 Het Nederlands Onderwijzers Genootschap vraagt op 
openbare lagere gemeenteschool C een kwekeling met 
akte aan te stellen, omdat er nu slechts vijf leerkrachten 
zijn voor zeven klassen met samen 219 leerlingen. 

16 In het Volksgebouw film over het grafisch bedrijf. Een 
vakbondsbestuurder zegt dat de mechanisering van het 
bedrijf arbeidsplaatsen kost. Hij betwijfelt of 
loonsverlaging een oplossing voor werkloosheid is, maar 
gelooft meer in werktijdverkorting. 

17 J. Ranshuysen en 413 andere werknemers van de 
Sunlightzeepfabrieken, de ENCK en de Matex vragen de 
gemeenteraad een luchtbrug of een tunnel te bouwen bij 
de bewaakte spoorwegovergang aan de Parallelweg: 
wanneer 's middags om vijf uur de fabrieken uitgaan zijn 
vaak de spoorbomen langdurig dicht wegens rangeren 
van goederentreinen. Werknemers van buiten de stad 
missen hierdoor geregeld hun trein. 

Aanbesteding van het slopen van 12 panden aan het 
Weeshuisplein en de Derde Nieuwlandsteeg. 

Te huur in een volkrijke buurt een waterstokerij met grote 
winkel voor 12 gulden 50 cent per week. 

18 Het district Vlaardingen van Gereformeerd 
Schoolverband 25 jaar. J. van der Kooij uit Maasland 
spreekt: Voor het platteland geen achtste leerjaar. 
Levendige discussie. 
L. Haverkamp spreekt over lichamelijke oefening op het 
platteland. Tevens tentoonstelling van leermiddelen van 
de Fa Wolters. 

20 Het Onderling Beheerd Ziekenfonds erkend door de 
plaatselijke huisartsen, uitgezonderd dokter A.L. 
Erkelens. 

21 Excelsiorbioscoop uit Rotterdam vertoont in gebouw 
Liefde en Vrede Hanneles Hemelvaart, naar het boek van 
Gerhart Hauptmann, met muziek door een synchronische 
geluidsinstallatie. 

W. Brouwer Azn, directeur van de NV De Zeeuw en Van 
Raalt's Handels- en Reederijkantoor richt de 
motortrawlervisscherijmaatschappij Piscator op en laat 
hiervoor twee schepen bouwen. 
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24 Op de jaarvergadering van de Christelijke 
Oranjevereeniging wijst voorzitter A. van Rijn op het 
toenemende revolutiegevaar. Bij de film van de 
historische optocht van de Oranjefeesten in 1930 zingt de 
zaal spontaan het Wilhelmus. 

25 Door de politie proces verbaal opgemaakt wegens het 
lopen met een propagandabord van het 
Werkloozen-Agitatie Comité Schiedam-Vlaardingen en 
het colporteren met het blaadje De Hongerzweep. Het 
bord in beslag genomen. 

27 Opgericht een afdeling van de communistische partij. 

28 Kapelaan P. de Groot houdt een lezing met lichtbeelden 
over de duitse stigmatica Anna Katharina Emmerick 
(1774-1824) voor de RK Volksbond. 

29 De Coöperatieve Bakkerij- en Verbruiksvereeniging De 
Voorlooper keert de leden over 1930 twaalf procent 
dividend over bakkerij artikelen en zes procent over 
kruidenierswaren uit. 

MEI 

1 1-meiviering met ochtendwandeling naar het volkspark 
in Schiedam: 50 deelnemers. Verder: optocht van 200 
kinderen en spelmiddag op het Fortunaveld; meirede en 
openluchtmeeting in de tuin van de Harmonie met 700 
personen. 

De antirevolutionaire kiesvereeniging Nederland en 
Oranje beraadt zich over samenwerking met andere 
christelijke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
Aan minister Donner van justitie wordt een 
adhesiebetuiging gestuurd voor de strafbaarstelling van 
godslastering. 

3 Jef Last leest voor uit eigen werk voor de Algemene 
Vereeniging voor Volksontwikkeling. 

Bidstond voor visserij en landbouw. 

5 De Vlaardingsche Middenstandsbond verzoekt de 
koningin het scherpe gemeenteraadsbesluit over de 
zondagssluiting af te keuren. 

7 Propagandafeestavond van de EHBO. De schiedamse 
toneelvereeniging Utile Dulci voert De Butler van Johan 
Fabricius op. De burgemeester reikt 56 EHBO-diploma's 
uit. 
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8 Openbare vergadering van de Communistische Partij 
Holland. C. Frenay uit Schiedam spreekt: veel schiedamse 
werklozen komen met hem mee. Politietoezicht in de zaal. 
Buiten wachten honderden nieuwsgierigen die de 
Schiedammers tot aan hun stad volgen. 

De gemeenteraad besluit tot opheffing van de zeevishal: 
er is onvoldoende aanbod van vangsten van 
stoombeugers. 

De Schippersvereeniging Vlaardingen verzoekt de 
minister van oorlog om zwaardvissen, die veel netten 
beschadigen, door de marine te laten vernietigen. 

11 De eerste kolharing aangevoerd door de stoombeuger 
Oranje Nassau VL 29 van de Doggermaatschappij. 

12 In de etalage van De Gruijter op de Hoogstraat een 
miniatuur koffieplantage, met ossewagen en inlanders te 
zien. 

Vanwege de grote verliezen bij Hollandia, fabriek van 
melkproducten en voedingsmiddelen, zijn ingrijpende 
maatregelen nodig. 

13 J. van Tienen vijftig jaar scheepmaker op de werf De 
Maas. 
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18 Mevrouw dra P. van Heerdt-Quarles roept in een 
ingezonden stuk in de krant opvoeders op aandacht te 
besteden aan de Volkenbonddag, die in het teken staat 
van vredesopvoeding. 

19 Burgemeester en wethouders willen een 
woonhuisabonnement voor levering van elektriciteit 
invoeren. 

150 ouders bezoeken de ouderavond van de Da 
Costaschool. Hoofd J. Huitma geeft in de lezing „De Heer 
regeert" praktische wenken voor de opvoeding. Een 
collecte voor de aanschaf van een orgel brengt 22 gulden 
94 cent op. 

22 In de Pinksterweek in het Luxortheater: de films 
Ongelukkige Vrouwen en Landverraders, het toneelstuk 
De Pillenbaron, en optreden van De Snarenzangers. 

Op uitnodiging van de firma C. Boonen houdt P. Hesper 
uit Rotterdam een lezing voor amateurfotografen over het 
maken van lantarenplaatjes. Tevens demonstratie. 

27 Het jaarverslag 1930 van de Huishoud- en 
Industrieschool voor Schiedam en Omstreken stelt dat 42 
van de 295 leerlingen uit Vlaardingen komen. Voor het 
eerst moesten ouders zich verbinden kinderen de 
tweejarige cursus te laten volgen: vaak werden meisjes 
zodra zij veertien jaar werden en niet meer leerplichtig 
waren van school gehaald. 

28 De RK Volksbond roept de leden op deel te nemen aan de 
veertigjarige herdenking in Utrecht van de encycliek 
Rerum Novarum over de arbeidsproblematiek. 

31 Eerste heilige mis van J.J. Suyker. Oud-kapelaan C.M. 
Mol wijst op het grote offer dat de familie voor de studie 
van de jonge priester heeft gebracht. 

JUNI 

1 Het Hoogheemraadschap Delfland bouwt een nieuw 
gemaal aan de Vijfsluizen. 

2 De vlaardingse slagers willen in de gemeentelijke 
verordening verkoop bevroren vlees de woorden bevroren 
vlees vervangen zien door: buitenlands vlees. Dit 
vanwege de concurrentie door Denemarken, dat eigen 
vlees onder de naam hoUands verkoopt. De gemeente 
weigert. Slagers in beroep bij de provincie. 
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De PTT geeft de Reedersvereeniging voor de 
Nederlandsche HaringvisscheriJ radiozendtijd: dagelijks 
behalve op maandag , om 8 uur 's morgens. 

De vereniging van har inghandelaren huurt een 
koellichter voor het koelen van har ing. 

5 De bevolking wordt een bijdrage gevraagd voor 
schoolreisjes van zesde klassers lagere school die da t niet 
kunnen betalen. 

Paardenmarkt . Aangevoerd 77 paarden en 5 hit ten. De 
prijzen van de paarden liggen tussen de 180 en 300 
gulden, hitten kosten 100 tot 175 gulden. 

6 Onthull ing van het gedenkraam in de Grote Kerk ter 
nagedachtenis aan prof. dr. J.H. Gunning, leermeester 
van wijlen ds J.D. de Stoppelaar op wiens initiatief het 
raam is gemaakt. 

10 Gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingerambacht . 918 
geldige stemmen: de combinatie CHU, ARP en SGP 460; 
RK Staatspart i j 233; SDAP 168; de vrijzinnig-democraten 
57. De Liberale Vrijheidsbond verdwijnt uit de raad, de 
SDAP krijgt één zetel. 

11 J a n Hoogerwerf, gemeenteraadslid SDAP, pionier van de 
vlaardingse socialisten, christen-socialist, op 56-jarige 
leeftijd plotseling overleden. 

12 De werkinrichting Zorg voor het Achterlijke Kind, 
Bovendayer 3, maak t gaatjesstoelen. 

Drukbezochte en bewogen vergadering van het Onderling 
Beheerd Ziekenfonds. De huisartsen wijzen dit fonds af, 
nada t het een brief had geschreven over vermeende 
onjuiste propaganda door boden van het Algemeen 
Ziekenfonds voor Vlaardingen en Vlaardingerambacht . 

13 Opening van het nieuwe voetbal terrein van de ENCK, 
met een wedstrijd tussen een kantoor- en een 
fabriekselftal. 

16 De nieuwe Visscherij Maatschappij Piscator van Willem 
Brouwer Azn onderhandelt met de gemeente over gebruik 
van de zeevishal. De maatschappij wil h a a r vijf trawlers 
regelmatig in Vlaardingen vis laten afslaan. 

Proefvaart van de motortrawler Antje van de Visscherij 
Maatschappij Piscator. Vanaf het schip een eerste 
telefoongesprek via Scheveningen-Haven gevoerd met 
Vlaardingen. 
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17 De plaatselijke huisartsen F.J. Broers, dr A.L. Erkelens, 
G.D. Birnie, dr P.G. Kousemaker en E.J. Linzel, die leden 
van het Onderling Beheerd Ziekenfonds niet als patiënt 
aanvaarden, geven als reden van hun houding op dat zij 
als commissarissen van het OBZ slechts adviserende 
stem hebben. 

18 Ter herdenking van de slag bij Waterloo in 1813 wappert 
van de toren van de Grote Kerk de vlag. 

20 De eerste steen gelegd voor de bakkerij van de 
Coöperatieve Bakkerij en Verbruiksvereeniging De 
Voorlooper, Tweede Van Leyden Gaelstraat 14. 

24 Gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingen. Aantal 
geldige stemmen 11.513. CHU 3.134; SDAP 2.922; ARP 
2.302; Liberale Vrijheidsbond 1.366; RK Staatspartij 
1.051; SGP 559; Naar Eerlijke Politiek 146; 
Communistische Partij Holland 33. 

26 De vlaardingse Algemeene Patroonsvereeniging stelt de 
vakantiedagen vast op 3, 4 en 5 augustus. 

27 Straatcollecte van het Zonnestraalcomité tot bestrijding 
van tuberculose onder alle gezindten. Opbrengst 501 
gulden 25 cent. 

30 Het luchtschip Graf Zeppelin om 12.50 uur in 
Vlaardingen te zien. 

De administratie van de Haringschepen van de NV 
Zeevisscherij Nederland, de VL 38, VL 124, VL 130, VL 
137 en VL 150, komt bij de firma A. Hoogendijk Jzn, de 
directie gaat naar J.H. Warneke te 's-Gravenhage. Dat 
laatste is ook het geval met de VL 121 van NV De Zeeuw 
en Van Raalt's Handels- en Reederijkantoor. 

JULI 

1 Door de gemeente voor de geneeskundige verzorging van 
armen de huisartsen E.J. Linzel en A.L. Erkelens 
aangewezen. 

3 Op de Westhavenplaats bij de Blokmakerssteeg mag 
tussen 17 en 24 uur niet worden stilgestaan. ledere 
zondag werd daar door een grote menigte het 
voetbalnieuws besproken. 

Opgericht de voetbalvereeniging DVD voor personeel van 
de drukkerij Van Dooren. 
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Vlaardingerambacht neemt in verband met de groeiende 
bebouwing en het toenemend verkeer ir F.C.J. van der 
Steen van Ommeren als adviseur aan . Als 
werklozenproject zal tien kilometer weg worden verbeterd 
en geschikt gemaakt voor het moderne verkeer. 

4 Openbare verpachting voor één jaar van de fruittuin 
achter Emaus 72, waarin 90 vruchtbomen, zwarte, rode, 
kruisbessen- en frambozenstruiken. 

9 Een inwoner vraagt paal en perk te stellen aan het dolle 
verkeer in de Eerste Van Leyden Gaelstraat . De 
maximumsnelheid van 20 km per uur wordt als regel met 
tientallen kikometers overschreden. Gepleit wordt voor 
een maximumsnelheid van 10 km per uur. 

10 In de leeszaal van de Kamer van Koophandel liggen alle 
uitgaven van de Volkenbond ter inzage, waaronder een 
boekje: De Volkenbond in woord en beeld, wat hij is, deed, 
wil, moet zijn. 

14 Persmensen roepen de bevolking op de internat ionale 
ontwapeningsconferentie in februari 1932 te Geneve een 
petitie te sturen, waar in wordt aangedrongen om tot 
ontwapening te komen. 

5. Boetcursus Visschenjschool. Ca 1934. 3 november 1931. 
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De SDAP in Vlaardingen wil een wethouderszetel. 

Aan de Nederlandsche Economische Hoogeschool cum 
laude gepromoveerd tot doctor in de handelswetenschap 
oud-stadgenoot T.P. van der Kooy, op het proefschrift: 
Hollands Stapelmarkt en h a a r verval. 

17 Om overstappen in Schiedam, richting Amsterdam 
onnodig te maken neemt de NS op het baanvak Hoek van 
Holland — Schiedam een proef met het koppelen van 
electrische treinwagons aan stoomtreinen. 

18 Verbetering van het telefoonverkeer Vlaardingen — 
Rotterdam. Gesprekken kunnen nu zonder tussenkomst 
van een rotterdamse telefoniste onmiddellijk bij het 
telefoonkantoor in Vlaardingen worden aangevraagd. 

20 Liefdadigheidsvoetbalwedstrijden van Fortuna, VFC en 
De Hollandiaan. De opbrengst is voor de vereniging Zorg 
voor het Achterlijke Kind en de Vereeniging tot 
Bestrijding der Tuberculose. 

21 De ANWB en de KNAC vragen de Parallelweg te 
verbeteren. Door de vestiging van drie grote industrieën is 
de weg die aanvankeli jk alleen voor boerenverkeer was 
aangelegd, niet meer op zijn taak berekend. 

Van de stoomlogger VL 53 Betsy van de NV Van Toor's 
Stoomvisscherijmaatschappij negen scheveningse 
bemanningsleden gedeserteerd. 

24 Café-restaurant Rotterdam, Parallelweg 38, eigenaar B. 
Zijdenbos, heeft een nieuwe Philips radiocombinatie 
aangeschaft: een originele concertweergever van deze tijd. 

Zwemwedstrijden in de Oude Haven over 1.000 meter. 
Winnaars: dames boven 16 j aa r J. van Roon; heren 16-18 
j aa r J. Don; veteranen J . van Aken. Wedstrijden 
schoonspringen in de zogeheten gele inrichting. 
Winnaars : dames Leni Ouwenbroek, heren H.C. Smith jr. 

25 Op de arbeidsbeurs 769 werkzoekenden ingeschreven. 

31 In het Luxortheater draai t de soundfilm Liebe auf Befehl. 

Een Eerste Hulp Dienst opgericht in samenwerking met 
de EHBO, de gemeente en enkele grootwinkelbedrijven. 
De dienst beschikt over een ziekenauto. 

Lage haringprijzen. Betalingsmoeilijkheden met 
Duitsland. Weinig consumptie door de lage prijzen van 
spek. 
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B. Wessemius en echtgenote eervol ontslag verleend als 
weesvader en weesmoeder van het Weeshuis der 
Hervormden. Zij worden opgevolgd door het echtpaar E. 
Delger. 

AUGUSTUS 

I Concert door Liefde en Vrede's Tamboer- en Pijperskorps 
LVP op het Flardingaterrein ter gelegenheid van de 
verjaardag van koningin-moeder Emma. 

In Vlaardingerambacht wordt de verjaardag van 
koningin-moeder Emma gevierd met een gecostumeerde 
voetbalwedstrijd, een concert door de harmonievereniging 
Kunst en Vriendschap uit Kethel, en vuurwerk. 

4 Hevig onweer en zware regenval. Wateroverlast in het 
Westnieuwland. Blikseminslag in de schoorsteen van de 
Boazbank aan de Oosthavenkade. 

De VARA richt een studioreisfonds op om vlaardingse 
leden in de gelegenheid te stellen radiostudio's te 
bezichtigen. Wekelijkse contributie 15 cent. 

Opvoering van: Schipbreukelingen, een zeemansdrama, in 
het Luxortheater. Humorist Harry Wolf zingt de schlager: 
Het noodlottige schot op L. Groeneveld in Rotterdam. 

5 Jaarl i jkse bedevaart n a a r Brielle ter herdenking van de 
Gorcumse martelaren. 

Het hospitaalkerkschip De Hoop, dat a an de 
Westhavenkade ligt, door 2.500 mensen bezocht. 

7 De commissie tot wering van schoolverzuim kreeg in 1930 
274 gevallen te behandelen. 

10 Liefdadigheidsvoetbalwedstrijd De Hollandiaan — Sparta 
Rotterdam voor het gezondheidskoloniewerk. 

I I P> waren eind 1930 482 minder pleetonnen in omloop dan 
een jaar ervoor, mede door sloop van oude woningen. 
Aldus het jaarvers lag van de reinigingsdienst over de 
opheffing van het tonnenstelsel. 

14 Oprichtingsvergadering van een vlaardingse afdeling van 
de Nederlandsche Arbeiders Sportbond, in het 
Volksgebouw. 

In Vlaardingerambacht vier hooibergen afgebrand. De 
branden zijn vermoedelijk aangestoken. 
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15 Openluchtmeeting van de Vredeskring op het 
Flardingaveld. 

23 Boottocht van jonge liberalen naar Wageningen. 

25 De liberalen in de gemeenteraad zijn van mening dat het 
bij de samenstelling van een college van burgemeester en 
wethouders niet allereerst gaat om toepassing van het 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging, maar om het 
bereiken van een krachtig en eensgezind beleid. Dit naar 
aanleiding van een brief van de SDAP die J. Buis als 
socialistisch wethouder wil. 

28 Viering van koninginnedag in Vlaardingerambacht met 
reveille, ringrijderij met gecostumeerde ruiters, 
kinderspelen, een harmonieconcert en vuurwerk. 

Kunsthandel A.J. van Dorp heeft de alleenverkoop van 
een tegel waarop de Hoogstraat en de Grote Kerk staan 
afgebeeld. 

29 Als associé van de huisarts I. Jacobsen gevestigd CD. 
Sax, speciaal ten behoeve van patiënten van het 
Onderling Beheerd Ziekenfonds. 

31 Viering van koninginnedag in Vlaardingen met een 
reveille door de stad van het tamboer- en pijperkorps van 
Liefde en Vrede, een aubade voor het stadhuis, 
ringrijderij op de Westhavenkade, zwemdemonstraties in 
de haven en kinderspelen op het nieuwe feestterrein aan 
de Broekweg. Door buurtverenigingen straten versierd, 
onder meer de Waalstraat, de Spoorsingel en de 
Eendrachtstraat. 

SEPTEMBER 

1 Gemeenteraadslid J. Buter is verontrust over een 
experiment met het stofbestrijdingsmiddel 
calciumchloride dat te dik op straat is gestrooid. 

Vier vlaardingse stoom- en vier motorloggers door Van 
Toor's Stoomvisscherijmaatschappij en Van Toor's 
Visscherijmaatschappij verkocht naar Gdynia in Polen: 
Betsy VL 53, Cornelis VL 83, Nelly VL 200, Maria 
CorneUa VL 211, Jo VL 61, Maria VL 71, Johan Adriaan 
VL 160 en Neeltje VL 166. 

4 Door enkele uitgetreden leden van het Onderling Beheerd 
Ziekenfonds opgericht een vereniging ter bestrijding van 
de geldelijke gevolgen van ziekte, met recht van vrije 
artsenkeuze. 
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De Gebroeders De Jong willen een autobusdienst van 
Vlaardingerambacht op NS-stat ion Schiedam 
exploiteren. 

8 Door de rotterdamse waterleiding werd aan de gemeente 
Vlaardingen in 1930 559.918 kubieke meter water 
geleverd. Het gemiddelde waterverbruik per inwoner was 
50,29 Hter per dag. Het aanta l electrische aanslui t ingen 
vermeerderde in 1930 met 564 tot 3.574. 

9 De president-commissaris van de NV Motorvisscherij te 
Ostende, de belgische oud-minister van handel en 
nijverheid Baels, bezoekt de scheepswerf 's Lands 
Welvaren, de visafslag en de visserijschool. 

Proefvaart en eerste oplevering van de sleepboot Haifa, 
door de NV Vlaardingsche Machinefabriek LA. Kreber, te 
gebruiken bij de uitvoering van havenwerken in Haifa 
Palest ina. 

11 Ledenvergadering van de buurtvereeniging Het Nieuwe 
Westen in het RK Vereenigingsgebouw. In elke s t raa t zal 
een bode worden aangesteld voor het ophalen van de 
contributie. Het plan om een kinderkoor op te richten 
wordt aangehouden. 

14 Voor de vereniging van spiritisten Harmonia houdt 
mevrouw Akkeringa uit Den Haag een psychometrische 
séance. Aan de hand van meegebrachte voorwerpen 
werden voor de betrokkenen hoogst verrassende en 
belangrijke mededelingen gedaan. 

18 De gemeente deelt de Vlaardingsche Bestuurdersbond 
mee extra uitkeringen in na tura aan werklozen te geven. 

De HoUandiafabriek voor melkproducten en 
voedingsmiddelen zal opnieuw geen dividend kunnen 
uitkeren, omdat de reorganisatie van het bedrijf 
langzaam verloopt. 

C.W. Schoenmakers, gediplomeerd schoenhersteller, 
Markt, heeft aan zijn zaak een pedicure verbonden. 

19 Openluchtmeeting op het Veerplein van de Vredeskring. 
Spreker is dr Jules Verbeeke, oud-oorlogscorrespondent 
van The Times. Titel rede: De Oorlogsgeesel. Veel 
belangstelling. Verkoop van brochures, onder meer van 
de hand van ds J . J . Buskes, gereformeerd predikant te 
Den Burg op Texel. 
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23 Onder leiding van mejuffrouw J. Vogler, secretaris van de 
arbeiderssportbond in Vlaardingen, oefenen twintig 
kinderen. Jonge Pieter Jellen genaamd, in de muziekzaal 
van het Volksgebouw. 

Een ambtenaar van de GEWB geeft op een bijeenkomst 
van de vlaardingse middenstandsorganisat ies 
voorlichting over de goedkoop-tariefmeter voor 
electriciteit in winkels. 

Bloempjesdag, een collecte voor het fonds tot Steun aan 
Nederlandsche Tuberculose Onbemiddelde 
Standgenooten, georganiseerd door de RK 
Middenstandsvereeniging De Hanze. Opbrengst 147 
gulden 60 cent. 

24 Remonstrants predikant ds N. Blokker, houdt een lezing 
in de remonstrantse kerk: De beginselverklaring van het 
vrijzinnig protestantisme. 

De gemeenteraad besluit de beurszaal van het 
Handelsgebouw tot gymnast iekzaal in te richten. Verder 
wordt in het leven geroepen een gemeentelijke dienst voor 
maatschappelijk hulpbetoon, als moderne opvolger van 
het burgerlijk armbestuur. 

25 Het verbouwde en vergrote Luxortheater in gebruik 
genomen. 

29 De commissie kindervoeding heeft in de winter 1930/1 
11.592 porties eten uitgereikt. In p laa ts van de 
gebruikelijke havermout op woensdag, die met tegenzin 
werd gegeten, werd rijst met boter en krenten 
klaargemaakt . 

De minister van landbouw bepaalt met welke netten de 
komende winter in de vlaardingse havens spiering m a g 
worden gevangen. 

OKTOBER 

1 Het RK Wit Gele Kruis stelt zuster C A . Joore aan als 
wijkverpleegster. C. Pieterse schenkt de kruisvereniging 
een hoogtezon. 

De huisar ts E.J. Linzel geeft een EHBO-cursus in het 
Handelsgebouw: 50 deelnemers. 

2 Gratis cursus stofversieren met de beroemde S- en C-
stofverven van Schoenfeld en Co. te Düsseldorf. 
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Neus-, keel- en oorarts W. Groeneweg houdt voor leden 
van het Onderling Beheerd Ziekenfonds poliklinisch 
spreekuur. 

3 Eerste vlaardingse stadstaxidienst van de 
Westhavenplaats naar NS-station Vlaardingen-Centrum. 

4 De Algemeene Vereeniging voor Volksontwikkeling draait 
in de Harmonie voor leden en huisgenoten boven achttien 
jaar de film: De gevaren van abortus. Dokter Joh. P. Tuyt 
uit Den Haag houdt een inleiding. 

6 De secretaris van de armenraad deelt mede dat hij ook 
aan particuliere geldschieters inlichtingen verstrekt over 
steuntrekkers. Hij waarschuwt tegen het lenen van geld 
bij ongunstig bekendstaande voorschotbanken. 

Garage AVAM van A. van der Windt krijgt vergunning 
een autobusdienst door de stad te onderhouden van 
NS-station Vlaardingen-Centrum op station 
Vlaardingen-Oost en terug. 

6 Van Speykhavenlicht. 1931 
18 december 1951. 
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7 Zevenentwintig bewoners van de Baauwstraten, de 
zogeheten Put, vragen de gemeente Vlaardingerambacht 
om straatverlichting in hun buurt. 

De Algemene Nederlandsche Bond van Handels- en 
Kantoorbedienden en de RK Bond van Handels-, 
Kantoor- en Winkelbedienden Sint Franciscus van 
Assisi vragen de gemeenteraad het werktijdenbesluit 
voor winkelpersoneel te wijzigen: zij willen een vaste vrije 
middag in plaats van een halve dag per week met 
onbepaalde tijd. 

9 Slechte kwaliteit van het drinkwater. 

Tentoonstelling van de resultaten van een 
mecanowedstrijd in de etalage van de firma Hofland aan 
de Schiedamseweg, die de wedstrijd heeft georganiseerd. 
Er werden 70 werkstukken ingezonden. 

12 Van de werf 's Lands Welvaren van I.S. Figee de 
motortrawler Hans Memling O (Ostende) 295 te water 
gelaten. Zoals gewoonlijk sloeg het schip een flink gat in 
de kade. 

13 De naaikrans Tabitha stuurde naar de 
Heldringgestichten in Zetten: 12 wollen luiers, 12 witte 
luiers, 24 babyhemdjes, 2 babyschortjes en 2 paar sokjes. 
Naar de inrichting voor zwakzinnigen en epileptici te 
Heemstede gingen: 6 nachthemden, 6 nachtrokken, 6 
sporthemden, 2 mansborstrokken en 2 paar sokken. In 
Vlaardingen werden uitgedeeld: 12 lakens, 19 slopen, 12 
hemden, 4 broeken, 3 nachtjaponnen, 1 onderjurk, 2 
jurkjes, 1 sporthemd en 1 pyama. Aldus het jaarverslag 
1930. 

16 De garage AVAM, van de nieuwe stadsbusdienst, heeft 
een prijsvraag uitgeschreven over de vragen: Welke route 
zal de stadsdienst nemen?, en: Wat is het tarief? 

19 Concert in de Harmonie door het AVRO-omroeporkest. 
Spreker is AVRO-directeur Willem Vogt. 

23 De protestants-christelijke geheelonthoudersverenigingen 
in Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam, Den Haag en 
Giethoorn verzoeken de gemeente Giethoorn om op 
zaterdagmiddag en zondag een tapverbod in te voeren 
met het oog op de tewerkgestelden in de 
rijkswerkverschaffing aldaar. 
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26 Avond van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen over 
de ontwapeningsconferentie te Geneve in 1932, gelijktijdig 
met soortgelijke Nutsavonden in het hele land. De 
AVRO-radio wekt op de bijeenkomsten bij te wonen. 

30 CA. de Vette aan de Waalstraat plaatst een sigaren- en 
sigarettenautomaat aan zijn winkel voor verkoop in 
sluitingstijd. 

De gemeenteraad van Vlaardingerambacht vindt dat er 
bij het blussen van de recente hooibergbranden te kwistig 
brood en bier zijn uitgereikt. 

Firma C. Boonen organiseert een lezing met 
demonstraties over fotografie, in het bijzonder het werken 
met Horam gevaarloos bliksemlicht. 

NOVEMBER 

I 1.114 geregistreerde werklozen. 

3 De Armenraad roept de leden van verenigingen voor 
sociale hulpverlening en volksgezondheid op om juist in 
slechte tijden lid te blijven, dit in verband met de 
veelvuldige opzegging van lidmaatschappen. 

Voor de boetcursus van de Visscherijschool melden zich 
70 meisjes aan. 

In lokaal Liefde en Vrede grote propaganda-avond van 
de protestants-christelijke vakbeweging. Sprekers: ds A. 
Luteyn over optimisme en pessimisme, J.B.H. Grotenhuis 
uit Leiden over de vakbeweging in crisistijd, D. de Ridder 
uit Amsterdam over: Voorwaarts juist nu! Voorts muziek 
en declamatie. 

9 Bij de algemene beschouwingen over de 
gemeentebegroting 1932 zegt J. Buis dat de crisis met zijn 
20 miljoen werklozen in de wereld een gevolg is van het 
kapitalistische wanbeleid. 

De muziekschool begint een cursus ritmische gymnastiek. 

10 Opgericht de Bond van Barmhartigheid, onderafdeling 
van het Leger des Heils. Doel: kleding inzamelen en 
uitdelen aan de armen. 

II In gebouw Excelsior de jaarlijkse herdenking van de 
wapenstilstand 1918 door de Vredeskring. Jules Verbeeke, 
oud-oorlogscorrespondent van The Times, spreekt: Stilte 
aan het front en onze plicht. 
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13 Gereformeerd predikant ds D.B. Hagenbeek vertrekt n a a r 
Dieppe om te werken onder de nederlandse har ingvissers . 

16 Het Crisis Comité Vlaardingerambacht geïnstalleerd. 
Taak: subsidiaire steunverlening, vooral in na tura . 

17 De brielse stoombootdienst op Vlaardingen gestaakt . De 
dienst was in het leven geroepen n a klachten over het 
functioneren van de vlaardingse bootdienst op Den Briel. 

18 Op Rozenlaan 19 gevestigd A.A. de Koning, 
apotheekhoudend huisar ts . 

20 Voor de vlaardingse protestants-christelijke 
kiesverenigingen spreekt AR-kamerlid mr J.A. de Wilde 
in de Mr J . Terpstraschool over de crisis. 

Gemeentewerken vraagt offertes voor het verrichten van 
karrewerk in 1932 en voor het leveren van 250 
boombeschermers. 

21 Door het Protestants-christelijke Comité voor Bijstand 
van 21 november tot 12 december uitgereikt: 55 pond rijst, 
56 pond spek. 56 pond havermout, 67 pond bak- en 
braadvet, 67 pond griesmeel, 79 pond gort, 116 pond 
bruine bonen, 139 pond capucijners, 166 pond groene 
erwten, 129 pond boter en 252 pond suiker. De naa ik rans 
Trifosa maakte voor het comité 196 stuks bed- en 
lijfgoederen. 

23 De vlaardingse afdeling van de Nederlandsche Bond van 
Huis - en Grondeigenaren en Bouwondernemers viert zijn 
25-jarig bestaan in De Hollandsche Tuin. Het ledental 
steeg in 25 jaar van 23 tot 130. Voorzitter H. Maarleveld 
zegt dat de tijd niet best is om feest te vieren m a a r in 
1908 was alles nog slechter: ruim 400 huizen waren toen 
in Vlaardingen onbewoond. 

24 Bij de NV Algemene Begrafenisonderneming kunnen 
geplaatst worden bedienaars en dragers. 
Verzekeringsagenten en personen die met het vak bekend 
zijn genieten de voorkeur. 

28 Opgericht de Watersportvereeniging Vlaardingen. 

Burgemeester J. Luyerink opent de verbouwde openbare 
lagere school te Vlaardingerambacht . 

30 Zichtbaar boos verlaten leden van de Communist ische 
Partij Holland zaal Excelsior toen de spreker uit 
Amsterdam niet kwam opdagen. Zulks tot vermaak van 
andere aanwezigen waaronder leden van het 
Nederlandsch Arbeids Syndicaat . 
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DECEMBER 

I Fancy-fair van de Arbeidersharmonievereeniging 
Voorwaarts. Groot succes: 3.000 bezoekers. 

De diaconieschapen brengen 84 gulden op. 

Als opperkeurmeester van gekaakte ha r ing is G. Pet 
benoemd. Hij volgt de overleden H.N. Droppert op. 

3 Propaganda-avond in lokaal Rehoboth van de vereniging 
Steun In Medische Aangelegenheden Voor Inheemschen 
Simavi. A.J. Berman spreekt over de schreiende medische 
nood in de overzeese gewesten. 

9 De gezondheidscommissie behandelt: de oprichting van 
een lompenbewaarplaats; onbewoonbaar verklar ing van 
woningen; het toestaan van manshoge schut t ingen in de 
bouwverordening Vlaardingerambacht; s tank van 
honden- en konijnenfokkerijen in bevolkte buurten. 

I I Het personeel van meubelfabriek Wessels m a a k t gratis 
zes kinderledikanten voor het Crisis Comité. Het 
mater iaal wordt door het bedrijf geschonken. 

De gemeente Rotterdam bereid een bestemmingsplan voor 
Vlaardingerambacht te ontwerpen. 

15 Bij de arbeidsbeurs 1.519 werkzoekenden ingeschreven. 

16 In de Harmonie demonstrat ie over zelfbehandeling van 
ziekten via een kleurentherapie met vijf lampen. 

Burgemeester A. van Walsum spreekt over het rapport 
rotterdamse havenbelangen voor de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken. Grote belangstelling. 

De NH predikant dr F.J. Krop uit Rotterdam spreekt in de 
Grote Kerk over de geloofsvervolging in Rusland. 

17 P.E. Peaux van de ANWB houdt een lezing over 
verkeersregels. Onder meer aanwezig: het 
gemeentebestuur, de inspecteur lager onderwijs, 
politiemensen en het onderwijzend personeel in 
Vlaardingen en Vlaardingerambacht . 

18 Het vlaardings Crisis Comité in werking. 

Het Van Speykhavenlicht op het Westerhoofd afgebroken. 

21 De stadsbusdienst met twee chevroletbussen van garage 
AVAM geopend. De samenwerking met de Nederlandse 
Spoorwegen is de eerste van dien aard in Nederland. 
Tarief 10 cent, abonnement 3 gulden per maand . 

40 



23 De soepbrieven van de Vlaardingsche Spijskokerij 
verlaagd tot 3 gulden per 36 porties, dezelfde prijs als in 
de oorlog 1914—1918. 

De firma De Gruyter schenkt 500 bonnen, goed voor één 
gulden aan levensmiddelen: 450 voor het Crisis Comité 
Vlaardingen en 50 voor Vlaardingerambacht. J. van 
Toorn aan de Hoogstraat en Ph. Kooy aan het 
Schravendijkplein geven ieder 1.000 bonnen voor een 
pond margarine voor de werklozen. 

De NV Vlaardingsche Boazbank vraagt surséance van 
betaling aan. 

Aanvoer van haring in 1931 in Vlaardingen: 274.388 
kantjes in 578 reizen. 

25 In de gemeentezaal aan het Emaus tegenover het 
raadhuis kunnen inwoners van Vlaardingerambacht voor 
10 cent luisteren naar de radiokerstboodschap van de 
koningin. Werklozen op vertoon van stempelkaart gratis. 

De radiokerstboodschap van de koningin in de Grote 
Kerk te beluisteren. Het samenzijn geopend en gesloten 
door ds A. Luteyn. 

Wil van der Velden-Van Hees 
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