
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1934 

IVIatthijs A. Struijs 

Januari 

1 Aantal inwoners 28.901 dat is 331 meer dan be
gin 1933. Aantal inwoners van Vlaardingerambacht 
3.279, 238 meer dan begin 1933. 

Zonder prijsverhoging zal de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant voortaan drie in plaats van twee keer per 
week verschijnen, terwijl het Visscherijblad in de 
krant wordt opgenomen. 

Om ontslag van werknemers te voorkomen werktijd
verkorting bij Lever's Zeep Maatschappij tot 40 uur 
per week. 

Het Crisiscomité Vlaardingerambacht ontvangt van 
een veehouder 70 gulden, dat is zijn regeringssteun 
van 5 gulden per koe. 

5 Op de stoomtrawlers een loonsverlaging van 
7 procent in plaats van de eerder overwogen 10 pro
cent. 

6 De Coöperatieve Bakkerij- en Verbruiksvereeni-
ging De Voorlooper draagt de exploitatie van het 
Volksgebouw over aan de vereniging Het Volksge
bouw, waarin alle organisaties van de niet-confessio-
nele arbeidersbeweging zijn vertegenwoordigd. 

12 Op Scheepswerf De Maas een motorboot ge
reedgekomen voor de visserijinspectie op de zeeuwse 
wateren. 

Rakkert} Van der Meer en Schoep, Westhavenplaats 20 januari 1934 
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15 Brand in de droge kuiperij van de firma 
W. Kwakkelstein aan de Westhavenkade. 

17 Geveild een goed onderhouden woonhuis aan de 
Landstraat voor 2.425 gulden en één aan de Dwars-
steeg voor 1.650 gulden. 

19 Door de Vlaardingsche Spijskokerij zijn de af
gelopen week uitgereikt 1.940 porties warme soep en 
135 broden. 

Opgericht de Pluimvee-, Konijnen- en Sierduiven-
fokkersvereeniging voor Vlaardingen en Vlaardinger-
ambacht Nut en Sport. Tentoonstellingen van de ver
eniging zullen niet op zondag worden gehouden. 

Voor de Vredeskring spreekt Hillebrand Boschma, 
evangelist te Ruurlo. Onderwerp: Kruis of zwaard. 
Zang van het Vlaardings Dubbelmannenkwartet. 

20 Aanbesteding van de bouw van een winkelhuis 
met bovenwoningen aan de Westhavenplaats 19 voor 
de NV Van der Meer en Schoep's Bakkerijen en 
Handelmaatschappij. 

Jeugdzendingsavond in de Grote Kerk. Sprekers: ds 
L. D. Poot, hervormd predikant te Den Haag (Pad
vinders van Christus) en oudzendeling D. C. A. Bout 
uit Steenwijk (Met de kruisbanier op ongebaande 
wegen). 

24 De Vereeniging voor Volksontwikkeling wordt 
het gebruik van een lokaal in school G aan het West-
nieuwland verboden. De vereniging zou een revolu
tionair karakter dragen. 

26 Burgemeester J. Luijerink van Vlaardinger-
ambacht reageert in zijn jaaroverzicht 1933 op een 
uitlating in de vlaardingse gemeenteraad dat Vlaar-
dingerambacht welvarend is doordat alle beter ge
situeerde Vlaardingers daar gaan wonen. Hij stelt dat 
nieuwe bewoners van zijn gemeente in hoofdzaak 
niet uit Vlaardingen komen, maar onder meer uit 
Schiedam en Rotterdam. 

29 In zijn nieuwjaarsrede zegt de burgemeester van 
Vlaardingen dat Schiedam Vlaardingen heeft ver-
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Advertentie spaarhcmk. 2 febnum 1934. 

drongen van de plaats van derde zeehaven in Neder
land. De geringe opleving in het bouwbedrijf houdt 
waarschijnlijk verband met de toeneming van het 
bevolkingsaantal tot 28.901 Er wordt in Vlaardingen 
veel gegeven om het leed van anderen te verzachten. 
De burgemeester betreurt het dat een deel van de 
vooral voor arbeiders bestemde pers, nog steeds ver
zuimt haar lezers te doordringen van de noodzaak dat 



Bemanning Fnda VL 208 in 1923. 2fehruaii 1934. 

allen, althans voorlopig, iets prijs moeten geven van 
de totnutoe genoten welvaart. Op de begroting 1934 
moest 375.000 gulden aan crisisuitgaven ongedekt 
blijven. 

31 Hervormd predikant ds G. Grootjans spreekt in 
het gebouw van de Christelijke Besturenbond voor 
protestants-christelijk georganiseerde werklozen 
over de opvoeding van de rijpere jeugd. 

Februari 

1 M. Versteeve benoemd tot afslager aan de Vis
markt. Hij volgt A. J. Versteeve op. 

2 Op 31 december 1933 bedroeg het aantal inleg
gers bij de Spaarbank 9.158. Het gezamenlijk tegoed 
was 2.639.473 gulden en 6 cent, een bedrag voorna
melijk bijeengebracht door inleggers met minder dan 
10 gulden. 

Door de Vlaardingsche Gezondheidskolonie 11 kin
deren naar Ellecom uitgezonden. 

de schroef op zee was verdwenen, in IJmuiden bin
nengesleept. 

9 Medegedeeld wordt dat in verband met de crisis 
prinses Juliana ter gelegenheid van haar vijfentwin
tigste verjaardag geen huldebetoon wil. 

De Spaarbank verklaart uitdrukkelijk de geheimhou
ding van de saldi te waarborgen. De vrees dat aan het 
Crisiscomité, Maatschappelijk Hulpbetoon, diaco
nieën of belastinginstanties mededeling over spaar
gelden zal worden gedaan, is ongegrond. 

13 De Rotterdamsche Christelijke Reciteervereeni-
ging Oranje Getrouw voert in De Harmonie voor de 
Christelijke Oranjevereeniging het toneelstuk De 
Vader des Vaderlands op. 

Openbare tijdrede in lokaal Rehoboth van de Pro-
testantsche Jongerengroep. Spreker: G. Nieuwen-
huysen uit Den Haag. Onderwerp: Rizpa en de 
gieren. 

De Frida VL 208, schipper W. van Haren jr, waarvan In hotel De HoUandsche Tuin, Hoogstraat 219, een 
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lezing met lichtbeelden over: radium, een genees
kracht der natuur. 

16 Vastenavondviering van de RK Bond van Groote 
Gezinnen. Optreden van Van Dijk's Band. 

Door de ENCK uitgegeven het reclameboekje Vlaar-
dingen-Super, waarin de fabricage van kunstmest bij 
de ENCK wordt uiteengezet. 

20 Propaganda-avond van de Bijzondere Vrijwil
lige Landstorm in de Harmonie. Sprekers: dr I. H. J. 
Vos, lid van de Tweede Kamer (de BVL en het wettig 
gezag) en ds Bramer uit Maassluis (de BVL. het 
vredesinstituut bij uitnemendheid). 

21 VARA-kunstmorgen in het Luxortheater, waar
aan meewerkt de rotterdamse accordeonvereniging 
Excelsior. Vertoning van de film Breng ze levend 
mee, en optreden van de Three Harrysons met Hallo, 
hier Hilversum. 

22 De gemeenteraad ontslaat de onderwijzeressen 
J. C. de Graaf-Hakbijl en J. C. van Doorn in verband 
met verhoging van de leerlingenschaal: de eerste om
dat ze gehuwd is en de tweede omdat ze de jongste is. 
Tevens wordt gesproken over bestrijding van revolu
tionaire gezindheid bij onderwijzend personeel. 

26 Propagandavergadering van de kring Nieuwe 
Waterweg van de Nationaal Socialistische Beweging 
in de Harmonie. De politie fouilleert bezoekers. 
Demagogische rede van de heer Swemmelaar. In ver
band met deze vergadering in Excelsior een bijeen
komst van het strijdcomité tegen het fascisme. 

De RK bewaarschool aan de Hoflaan wegens maze
len twee weken gesloten. 

In het Volksgebouw spreekt J. Hoving voor de Vrij-
denkersvereeniging De Dageraad over Christus en 
Hitler. 

Het Jiihileiimkaor van Liefde en Vrede. I maart 1934. 
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Maart 

1 Uitvoering van het oratorium Judas Maccabeus 
van G. F. Handel door het Jubileumkoor van Liefde 
en Vrede in de Nieuwe Kerk, met medewerking van 
Hélène Ludolph uit Haarlem. 

2 De gemeenteraad van Vlaardingerambacht be
sluit de nieuwe straat die van de Holyweg naar de 
Trekkade loopt Julianalaan te noemen. 

Mr G. A. Diepenhorst uit Zeist spreekt voor de anti
revolutionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje 
over: fascistische stromingen en ons antirevolutionair 
beginsel. 

C. Visser, oud-gezagvoerder van de Rotterdamsche 
Lloyd houdt een lezing voor de Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen en de Volksbond tegen Drankmis
bruik. Onderwerp: de prestaties van Nederlanders in 
den vreemde. 

4 Voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling 
spreekt M. G. Warffemius uit Delft over: wetenschap 
of waanzin, het rassenvraagstuk in Duitsland. 

8 De VSZ-er L. Korpershoek breekt met een tijd 
van 8 minuten 2 seconden in Rotterdam het neder-
lands record 500 meter schoolslag met 10 seconden. 

9 Eerste volkszangavond van de plaatselijke af
deling De Princevlag in gebouw Liefde en Vrede. 
Tegen een kleine vergoeding worden gedrukte natio
nale en Oranjeliederen uitgereikt. 

15 In het Volksgebouw spreekt Meyer Sluyser uit 
Amsterdam voor de SDAP over 'Het plan De Man', 
dat beoogt om binnen drie jaar het verbruiksvermo-
gen van de binnenlandse markt met 50 procent en 
binnen vijf jaar met 100 procent te vermeerderen, 
waardoor werklozen werk krijgen en de koopkracht 
zal toenemen. Spreker waarschuwt, dat naarmate de 
crisis langer duurt het gevaar groeit dat de werkloze 
de werkende als zijn vijand gaat beschouwen. 

19 B. Maat, M. Mostert, D. Nouwt, J. Quack, 
W. Bijl, L. Jongste, A. Jongste, Joh. Stolk en 

Koningin Emma overleden. 21-26 maan 1934 

A. Bredius behalen het diploma van de tuinbouw-
wintercursus. 

21 Op een bijeenkomst van de Luchtbeschermings-
dienst voor Vlaardingen en Vlaardingerambacht ad
viseert dokter A. A. de Koning tot bescherming tegen 
gifgassen. 

21-26 Ter gelegenheid van het overlijden van ko
ningin-moeder Emma op 20 maart worden in de vlaar-
dingse kerken herdenkingsdiensten gehouden. 
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Boerderij Het Nieuwiand, Bahherspolder. 28 maart 1934. 

22 De gemeenteraad behandelt het verzoek van de 
Nederiandsche Aannemersbond om het aanleggen 
van straten in de Vettenoordsepolder alsnog open
baar aan te besteden. 

De petroleumvcnter D van Deventer 25 jaar in dienst 
van De Automaat. 

Windhondenrennen op tweede paasdag op het VFC-
terrcin aan de Groeneweg. 

27 Zeventig leden van de Vereeniging de Prince-
vlag wonen de begrafenis van koningin-moeder 
Emma bij met vlag en rouwstrik. 

24 De collecte voor het Rcclasseringswcrk van het 
Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbete
ring der Gevangenen brengt 331 gulden 35 cent op. 

2(S Verkocht de boerderij Het Nieuwiand in de Bab-
berspolder met percelen wei-, hooi-, bouw- en tuin-
arond, groot ruim 16 ha, voor 31.900 gulden. 

26 Mr drs C. Ch. A. van Haren spreekt voor de RK 
Staatspartij over het fascisme. 

30 De Krassm, een grote russische ijsbreker, bun
kert in de Vulcaanhaven. 
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April 

1 In 1933 werden door de reinigings- en ontsmet-
tingsdienst 90 huizen. 149 partijen goederen. 6 auto's 
en 1 partij boeken ontsmet. 

In 1933 werden 104 honden van 65 trekhondenhou-
ders gekeurd; 2 honden werden afgekeurd. Drie 
machtigingen werden verleend tot het vangen van 
mollen. 

4 De prijs van volle melk met 1 cent verlaagd tot 
een dubbeltje. 

9 Bij Simon de Wit: 3 grote pakken zeeppoeder 
voor 13 cent. een pak van 9 beschuiten 6 cent. 

De Nederlandse Spoorwegen besluiten tot elektrifi
catie van het baanvak Schiedam-Hoek van Holland. 

Geopend in het vroegere kantoor van de Firma Betz 
en Van Heyst de Handelsonderneming Econoom, 
type- en copiecrinrichting en verkoopster van schrijf-, 
boekhoud- en rekenmachines en stalen kantoormeu
belen. 

11 In gebouw Excelsior een AJC-stormvergadering 
tegen het fascisme. 

Het comité tot steun van het werk onder de pinda-
chinezen vraagt giften voor het werk in Rotterdam. 
Af te geven bij diacones zuster Renske Bartlema. 

De Kamer van Koophandel roept de bevolking op 
onderhoudswerk aan huizen te laten uitvoeren, niet 
alleen om werklozen aan werk te helpen, maar ook 
om verwaarlozing te voorkomen. 

12 De Gereformeerde Zangvereeniging Gloria in 
Excelsis Deo onder leiding van C. J. Nogarede voert 
in de gereformeerde kerk aan de Binnensingel het 
oratorium Samson van G. F. Handel op. 

13 De Bond van Jonge Liberalen in Nederland wijst 
in een brief aan de Tweede Kamer op het ernstige 
probleem van de werkloosheid, maar vooral op de 
ernstigste vorm ervan: de jeugdwerkloosheid. Vol

gens de brief groeit er een geslacht op dat nooit heeft 
leren werken, met alle morele en materiële gevolgen 
van dien. die nu nog nauwelijks zijn te overzien. 

Vlaardingerambacht besluit een jaar lang geen on
dersteuning te verlenen aan werklozen die zich in de 
gemeente komen vestigen. 

17 Op uitnodiging van het christelijk comité voor 
winterlezingen spreekt in de Grote Kerk prof. dr 
H. Visscher over: De gram dezer eeuw in het licht 
van Gods Woord. 

18 De lonen van de ambtenaren zullen met 10 pro
cent worden verlaagd. 

20 De Hollandiafabriek van melkproducten en voe
dingsmiddelen leidt in 1933 een verlies van 1.419.988 
gulden. 

G. Kornaat's Handelmaatschappij NV verkoopt 1.000 
vaten haring naar Rusland. 

24 De lighal voor verpleging van tuberculosepatiën
ten op het voormalige Flardingaveld aan de Hofsingel 
in gebruik genomen. Het gebouw gaat Koningin-
Emmarusthuis heten. 
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27 H. S. van Houten, lid van de tweede kamer, 
spreekt voor de Gereformeerde Vereeniging voor 
Daadwerkelijke Vredesactie in zaal Excelsior. 

28 Het boekenweekgeschenk voor 1934 is een map
je, met 12 portretten van nederlandse auteurs, dat 
ieder ontvangt die voor minstens een rijksdaalder aan 
boeken koopt. 

30 Op de arbeidsbeurs wordt gevraagd: een nette 
dienstbode, leeftijd niet beneden 18 jaar. Er bieden 
zich aan: fabrieksarbeiders; losse werklieden; glas
blazers; typografen; stoffeerders; glazenwassers; 
houtbewerkers; kuipers; meubelmakers; coupeurs; 
kleermakers; schoenmakers; metaalarbeiders; elec-
triciëns; nettentaanders; touwslagers; zeilmakers; 
bakkers; koks; slagers; warmoeziers; boerenarbei
ders; chauffeurs; dekknechten; koetsiers; nettenboet-
sters enzovoort enzovoort. 

Mei 

2 Openbare verkoping in het logement De Hol-
landsche Tuin van een kuiperij met haringpakkerij en 
kantoor aan de Maasstraat 5. 

10 Oproep van de Algemeene Nederlandsche Vrou
wen Vredesbond tot deelname op 18 mei (Volken-
bonddag) aan een stille gang van het Malieveld naar 

Vlaardmgen's bekendste horecamstelling. 2 mei I9.U. 
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Ds Adriaan Luteyn. 13 mei 1934. 

het Vredespaleis te Den Haag, waar een petitie aan 
de regering zal worden aangeboden waarin wordt 
verzocht invloed aan te wenden tot het verkrijgen van 
een internationale ordening waarin recht zal gelden 
in plaats van geweld. 

11 De NSB heeft haar leden per circulaire opgeroe
pen namen en adressen van gevaarlijke politieke 
tegenstanders op te geven. 

De Vereenigde Touwfabrieken te Maassluis, waar 
ook Vlaardingers werkzaam zijn, zien zich genood
zaakt op de uurlonen van 50 cent opnieuw een korting 
van 5 procent toe te passen, zodat het uurloon nu 
45 cent wordt. De korting dient om de bedrijfskosten 
te verlagen en geldt voor ca 250 arbeiders. 

Voor de leden van de VARA geven de Flierefluiters 
onder leiding van Jan van der Horst een uitvoering in 
zaal Harmonie. 

De gemeenteraad van Vlaardingen besluit tot het 
aanleggen van plantsoenen of speelvelden op de 
'Sahara', het nog onbebouwde terrein in het oosten 
van de stad. Het oude plan van een villapark is in
getrokken. Het werk zal door werklozen worden uit
gevoerd. 



13 De hervormde predikant ds Adriaan Luteijn 
vertrekt naar Nijkerk. 

denkt dat zij 50 jaar geleden haar loopbaan begon. 

14 Vier werkloze vlaardingse jongens vertrekken 
op Benzofietsen naar Rome in de verwachting daar 
het nederlands voetbalelftal wereldkampioen te zien 
worden. 

Mejuffrouw Kr. Harrewijn, onderwijzeres aan de 
bewaarschool Liesveldschelaan van de Vereeniging 
voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs, her-

Rroodvrouw Krijntje Broek. 15 mei 1934 

15 Krijntje de broodvrouw, herdenkt dat zij 50 jaar 
geleden haar eerste broodje bezorgde. 

18 De stoomlogger Venus VL 84, verleden jaar 
aangekocht door de Gebroeders Verboon, krijgt de 
naam Hendrika en Adriana. 

De wedstrijd van de voetbalvereniging De Hollan-
diaan voor jonge supporters verboden omdat zij geen 
notitie nemen van de wedstrijd maar alles wat los of 
vast staat ruïneren. 

De arts F. de Stoppelaar maakt een 'kruistocht' mee 
met het hospitaalkerkschip De Hoop. Na terugkomst 
zal deze oudste zoon van ds J. D. de Stoppelaar zich 
in Vlaardingen als huisarts vestigen. 

Omdat 87 hectare van de polder Groot-Vettenoord 
onder het uitbreidingsplan van Vlaardingen valt 
wordt ontpoldering van dit gebied voorbereid. 

26 Namens de firma Jan Don en Co. zal de eerste 
maatjesharing aan de koningin worden aangeboden. 

28 Van Dijk's Band geeft op het nieuwe feestterrein 
aan de Broekweg een populair concert ten bate van de 
Vlaardingse Gezondheidskolonie: opbrengst 76 gul
den. 

Waarnemend opperkeurmeester voor gekaakte ha
ring G. Dam protesteert tegen de aanbieding als ko-
ninginneharing van pakhuisharing door de firma Jan 
Don en Co. De kwaliteit van de vers gevangen haring 
komt nog niet in aanmerking voor de kwalificatie 
'koninginneharing'. 

Juni 

1 Op de paardenmarkt werden 69 paarden en 
21 hitten aangevoerd. De handel is levendig. De prij
zen variëren van 130-275 gulden voor paarden en 
80-140 gulden voor hitten. 

Opgericht de kunstkring Het Schouwspel met als doel 
het geven van eerste klas toneelspelen. 
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Wachlen op de Ren:oho\'s die naar Rome :iin gefiefii. 7jtini 
1934. 

4 De Openbare Leeszaal verplaatst van de Dayer 
naar Oosthavenkade 39 (de vroegere directeurswo
ning van de Hollandiafabriek), waarin zij nu samen 
met de ChristeHjke Uitleenbibhotheek verbhjft. 

Aanbieding van de koninginneharing, gevangen door 
schipper L. Muis van de VL 73 Flevo III, directie 
P. H. van Abshoven. 

7 Onder grote belangstelling keren de vier Benzo 
Boys terug van hun fietstocht die Rome als einddoel 
had, maar die omdat het nederlands voetbalelftal op 
het wereldkampioenschap niet verder kwam dan de 
halve finale in Milaan, aldaar eindigde. 

Eerste avondzangdienst in de Grote Kerk ten behoe
ve van de restauratie van het orgel, waar 5.000 gulden 
voor nodig is. 

9 Het aantal werkzoekenden, ingeschreven bij de 
arbeidsbeurs bedraagt 2.145. 

Vettenoordsepolder. 15 juni 1934. 

15 Aanbesteding van de aanleg van straten in de 
Vettenoordsepolder. 23 inschrijvers, waarvan de 
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laagste uitkwam op 13.875 gulden en de hoogste op 
24.200 gulden. 

De naam Baansteeg gewijzigd in Baanstraat. 

18 57 bewoners klagen over het straatonderhoud 
van de Schiedamseweg. De gemeente bepaalde zich 
totnutoe tot herbestrating met het oude materiaal, 
terwijl elke radicale verbetering afstuit op geld
gebrek. 

Met de electrificatie van de spoorlijn Schiedam-Hoek 
van Holland begonnen. 

Gevonden voorwerpen: twee maal een postduif en 
éénmaal een vol loonzakje. 

22 Opgericht de Vereeniging voor Luchtbescher-
ming, samengesteld uit 280 personen die ingedeeld 
zijn bij de Luchtbeschermingsdienst. 

27 De rijwielbelasting wordt, in tegenstelling tot 
eerdere berichten, niet verhoogd tot 3 gulden, maar 
blijft 2 gulden 50 cent. 

Juli 

1 De steunbedragen worden verlaagd met 50 cent 
per gezin en 30 cent per kind per week. 

6 Aanbesteding van de levering van 25.000 kilo 
uiterwaardse paardenhooi voor de gemeentereini
ging. 

De salarissen van de burgemeester-secretaris van 
Vlaardingerambacht en van de ontvanger worden 
verlaagd met 12,5 procent. 

Bij de afsluiting van het boekjaar 1933/4 van de eier-
veiling Vlaardingerambacht e.o. blijkt dat er 193.000 
eieren werden geveild. 

11 Een inzameling door de SDAP voor het trak-
teerfonds Tussen School en Leven, dat tot doel heeft 
de kinderen van werkloze partijgenoten een prettige 
dag te bezorgen, brengt 112 gulden en 60 cent op. 

Wegens de begrafenis van prins Hendrik zijn veel 
bedrijven gesloten. Velen woonden de plechtigheden 
in Delft bij. De klokken van Vlaardingen werden 
geluid van 8-9, 12-1 en 4-5 uur. 

Rijwielheliistiniiplaalje, vast w maken aan de snninis hoven 
het voorwiel. 27 juni en l? juli 1934. 

13 Kosteloze rijwielbelastingplaatjes kunnen wor
den aangevraagd bij de ontvanger der directe belas
tingen. Zij worden gegeven aan hoofden van gezinnen 
die voor hun beroep of bedrijf een fiets nodig hebben 
en geen inkomstenbelasting over het lopende jaar 
betalen. Een kosteloos plaatje wordt alleen afgegeven 
als het werk meer dan een half uur lopen van huis is. 

De Hollandiafabriek opent een derde zuivelwinkcl in 
het westelijk stadsdeel aan de Steijnstraat, hoek 
Cronjéstraat. 

Aan de ingangen van iedere plaats in Nederland zijn, 
door de goede zorgen van de ANWB blauwe plaats
naamborden geplaatst. De vlaardingse jeugd kiest de 
borden uit als mikpunt voor stenen en dergelijke. 

16 De 8 poolse haringschepen, die te Vlaardingen 
havenden en behoorden aan de Maatschappij Morze 
Pólnocne, worden weer onder hollandse vlag ge
bracht en voorzien van het teken VL. 

De RK mondharmonicaclub Ons Genoegen houdt 
een muzikale rondwandeling door Vlaardingeram
bacht, gedeeltelijk ten bate van het Crisiscomité en 
gedeeltelijk voor het eigen instrumentenfonds. Op
brengst 21 gulden. 
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In de tuin van het Volksgebouw aan de Schiedamse-
weg wordt door de SDAP een protestvergadering 
gehouden tegen de steunverlaging. 

17 De Protestantse Jongerengroep houdt in Liefde 
en Vrede een herdenkingsavond ter gelegenheid van 
de 350ste sterfdag van prins Willem I. 

20 De Spaarbank stelt op veler verzoek spaarbusjes 
beschikbaar, waarvan de sleutel bij de Spaarbank 
blijft, die de busjes minstens éénmaal per jaar leegt 
en de inhoud op het spaarbankboekje bijschrijft. De 
busjes dragen de inscriptie 'Doet by een kleyntje 
dickmael was, soo wort' et noch een groote schadt' 
(Cats). 

Op de leeftijd van 71 jaar overleden Dirk Torn, oud-
conciërge van het stadhuis en marktmeester, tevens 
conciërge van de Spaarbank, lid van het Burgerlijk 
Armbestuur, het bestuur van de Spijskokerij en van 
de kerkeraad derchristelijk-gereformeerde gemeente. 

24 De verordening tot instelling van een gemeen
telijke Luchtbeschermingsdienst door de gemeente
raad zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

Zestien leden van de werklozenwandelclub Vlaar-
dingen nemen deel aan de nijmeegse vierdaagse op 
de afstand 55 km. 

27 De gemeente Vlaardingerambacht heeft over 
1933 een voordelig saldo van 9.000 gulden. 

28 De gymnastiekvereniging Hollandia viert haar 
25-jarig bestaan met een wandeling door de stad en 
met demonstraties en wedstrijden op het Hollandia-
terrein aan de Galgkade. 

30 Voor kinderen van werknemers van Havenbe
drijf Vlaardingen-Oost zwemwedstrijden georgani
seerd in de Vulcaanhaven. 

Augustus 

3 De oranjevereniging De Waal besluit wegens 
de droeve gebeurtenissen in het vorstenhuis, op ko-

Gemeentebode Dirk Torn. 20 juli 1934. 

ninginnedag, 31 augustus, geen feest te vieren maar 
alleen te vlaggen. 

8 Vanwege de vermindering van het aantal cursis
ten aan de Visserijschool verzoekt de Centrale Bond 
van Transportarbeiders een subsidie van het Rijk, 
zodat mindervermogenden in staat zijn om de cur
sussen kosteloos te volgen. 

R. van Rossen, plaatsknecht bij de NV Betz en Van 
Heyst's Handelsmaatschappij, 50 jaar in dienst van 
de firma. 

11 M. G. Wagenaar Hummelinck toestemming ver
leend tot het aannemen van het ereteken van officier 
in de orde van het Legioen van Eer van Frankrijk. 

13 Mejuffrouw E. Voorbrood herdenkt dat zij zich 
25 jaar geleden als verloskundige in Vlaardingen ves
tigde. 

17 NV Drukkerij Van Dooren heeft voor Vroom en 
Dreesmann een serie van 28 legplaten met kleder
drachten gedrukt. 
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18 Een bewoner van de Havenstraat betrapt op het 
klandestien luisteren naar een uitzending van de 
plaatselijke radiocentrale. 

25 A. A. Spronkers opent aan de Westhavenplaats 
een zaak in haarden, fornuizen en huishoudelijke 
artikelen. 

27 Op een bijeenkomst van de buurtvereniging Het 
Nieuwe Westen werd door de burgemeester het nieu
we vaandel onthuld. Bij die gelegenheid de naam van 
de vereniging gewijzigd in Oranjevereeniging Het 
Westen, mede met het oog op de snelle uitbreiding 
van het westelijk stadsdeel. 

De negertjes ten bate van de zending hebben over het 
eerste half jaar van 1934 opgebracht 240 gulden en 
36 cent. 

De heer Lengton vangt in de Nieuwe Haven aan een 
hengel met een steurkrab een kleine zalm van twee 
pond. 

31 De vereniging De Princevlag houdt op koningin
nedag een vlaggentelling. 

Sober koninginnefeest in verband met de rouw van 
het koninklijk huis. 

September 

3 De sobere viering van koninginnedag roept vra
gen en protesten op, want het was de wens van de 
koningin alles zoals gebruikelijk was te doen door
gaan. Omdat er in Vlaardingen weinig te doen was 
trokken veel Vlaardingers naar Rotterdam. 

E. B.J. Voorhrood, \eiloskimdige. LUiui^iislii', 19^4. 
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4 Petroleum blijkt een grote concurrent van het 
gas, niet minder dan 300 gasmeters (15 procent van 
het totaal) al weggehaald. 

De lonen van de werksters worden verlaagd tot 
38 cent per uur, wat de gemeente Vlaardingen een 
bezuiniging oplevert van 4 gulden en 60 cent per 
week. 

5 De van oorsprong vlaardingse schrijfster Marie 
van Dessel-Poot krijgt van de belgische minister van 
Onderwijs en Schone Kunsten een aanmoedigings
prijs voor haar boek De Uittocht. 

10 In oprichting de (nationaal-socialistische) jeugd-
organisatie Nationale Jeugd Storm, voor 12- tot 18-
jarigen. 

11 In een matig bezette zaal Harmonie spreekt voor 
de NSB C. van Geelkerken over: 'Waarom nationaal
socialist?'. Aan het eind van de bijeenkomst werd 
gelegenheid gegeven weg te gaan vóór het zingen van 
het Wilhelmus. Enkelen deden dit. 

12 Opgericht de RK Gymnastiekvereeniging Turn-
lust, voor heren van 18 jaar en ouder en voor jongens 
van 12-17 jaar. 
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Vier personen van 18 en 19 jaar krijgen een proces
verbaal wegens diefstal van peren en appelen uit een 
tuin aan de Parkweg. 

14 De Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunst-
mestfabriek ENCK produceerde in 1933/4 206.000 
ton superfosfaat en andere meststoffen, waarvan 
ca 34.100 ton aan leden werd geleverd. 

Slager Frans Roodenburg van de Binnensingel koopt 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn 
slagerij een meermalen bekroonde koe; Het dier zal 
enige dagen op zicht door de gemeente gaan om 
vervolgens bij de viering van het jubileum feestelijk 
te worden geslacht. 

Van de NSB komt reaktie op het krantebericht dat de 
bijeenkomst op 11 september in zaal Harmonie matig 
bezet zou zijn geweest. Van de 392 zitplaatsen waren 
er maar weinig onbezet, terwijl slechts 35 kaarten 
aan Schiedammers en 4 aan Maassluizers waren ver
kocht. De krant acht het onbestaanbaar dat er 300 
Vlaardingers waren, er waren zeer veel vreemden. 

15 Alarmoefening van de Luchtbeschermingsdienst 
met een vliegtuig dat vanaf Hoek van Holland boven 
Vlaardingen vloog. De conclusie was dat er meer 

sirenes moeten komen, dat die eerder moeten wer
ken en dat alarm per bode te lanzaam werkt. Alleen 
de brandweer was volledig op post, andere diensten 
slechts gedeeltelijk. 

18 De busonderneming EVAG organiseert een 
tocht per touringcar naar de opening van de Staten-
Generaal, met een rondtour door het Westland, 
Scheveningen en Wassenaar voor 1 gulden 75 cent 
per persoon, inclusief druiven eten. 

De Protestantse Jongerengroep herdenkt in het Zee
manshuis dat Jan de Bakker, de eerste noordneder-
landse martelaar, op 15 september 1525 in Den Haag 
werd verbrand. 

19 Ingeschreven in het handelsregister Het IJswon-
der. Hoogstraat 62, bereider en verkoper van con
sumptieijs. 

De kuiperij van M. Stolk aan de Stille Steeg uitge
brand. 

24 In 1933 224 huwelijken voltrokken en 13 echt
scheidingen uitgesproken. 

Er is een plan om de gasprijs te verlagen van 12 cent 
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naar 10,5 cent per kubieke meter voor kleine ver
bruikers. 

In het Luxortheater draait de film I'm no Angel, met 
in de hoofdrol de nieuwe filmster Mae West. 

26 Zoals eerder in Vlaardingen wordt ook in Vlaar-
dingerambacht een verordening tot instelling van een 
Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst vastgesteld, 
terwijl tevens een verordening wordt gemaakt tegen 
uitstraling van licht bij oorlogsgevaar. 

De gemeente Vlaardingerambacht benoemt mejuf
frouw N. Nouwt tot werkster der openbare lagere 
scholen, tegen een beloning van 7 gulden per week, 
met een vergoeding van 26 gulden voor de grote 
schoonmaak en van 26 gulden voor gebruik van eigen 
gereedschap en materialen. 

27 In zaal Excelsior een tentoonstelling van boeken 
die zijn verschenen bij de Wereldbibliotheek. 

Oktober 

2 Zeven kinderen die door de Vlaardingsche Ge-
zondheidskolonie naar Oostvoorne waren uitgezon
den, bleken bij terugkeer tussen 2 en 8 pond in gewicht 
te zijn toegenomen. 

8 Bij thuiswedstrijden van het eerste elftal van de 
voetbalvereniging Fortuna zal voorverkoop worden 
gehouden van goedkope toegangsbewijzen voor 
werklozen. 

9 De gemeente krijgt een nieuwe bouwverorde
ning, waarin wordt geregeld dat iedere woning een 
woonvertrek moet hebben van minstens 42 kubieke 
meter inhoud. 

10 De gemeenteraad besluit grond in erfpacht te 
nemen van het Rijk ten zuiden van de Koningin Wil-
helminahaven, met het doel de grond op te hogen met 
huisvuil en afval (de zogeheten vuilstaai). 

14 Het voormalige RK bejaardentehuis, het Sint 
Laurentiusgesticht aan de Gedempte Biersloot, 

RK bejaardentehuis het Sint Laurentiusgesticht. 14 oktober 
1934. 

wordt in gebruik genomen als onderkomen voor het 
RK jeugdwerk. 

15 De gemeentelijke ontwikkelingscursussen zijn 
weer van start gegaan, met 34 groepen, waaronder 
2 groepen Duits en verder onder meer Frans en 
Engels, autogeen lassen, schilderen en decoratief 
tekenen, stenografie, scheepsbouwkunde. 

20-27 Winkelweek op de Hoogstraat. Als tegen
actie zullen de drie middenstandsorganisaties ook 
een winkelweek houden. 

22 In de stad circuleren intekenlijsten voor het op
richten van een monument voor de omgekomen vis
sers. 

Een groot deel van de banketfabriek De Valk aan de 
Eerste van Leyden Gaelstraat door brand verwoest. 

24-27 In de gemeentezaal te Vlaardingerambacht 
wordt een bazar gehouden ten bate van de openbare 
school aldaar. 

25 In het Luxortheater wordt vertoond de film Als 
Luchtgevaar Dreigt, die in Vlaardingen is opgeno
men. 

De rechtbank veroordeelt een Rotterdammer die in 
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Banketfahriek De Valk. 22 oktober 1934. 

Vlaardingen rijwielen heeft gestolen tot 1,5 jaar ge
vangenisstraf. De eis was 3 jaar. 

26 De hervormde diaconie zet een aktie op touw om 
in de winter minstens 1.500 stuks kleding in te zame
len en uit te reiken aan lidmaten, maar ook aan 
anderen die daar dringend behoefte aan hebben. 

28 Door kranig optreden van een inwoner kon de 
politie een notoire fietsendief aanhouden. Het pu
bliek wordt opgeroepen zijn fietsen zorgvuldig te be
waken en de politie medewerking te geven bij de 
opsporing van fietsendieven. 

De RK Woningbouwvereeniging Ons Ideaal verlaagt 
de huurprijzen: woningen van 6 gulden per week 
worden 5 gulden 35 cent, die van 5 gulden 10 cent 
worden 4 gulden 60 cent. 

31 Het lokaal van de Vlaardingsche Christelijke 
Besturenbond aan de P. K. Drossaartstraat wordt 
centrum voor ontspanning en ontwikkeling van de 
protestants-christelijke georganiseerde werklozen. 

November 

2 De stoomlogger Cornells VL 83 van de rederij 
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D. van der Heul NV wordt vermist. Van de drie 
weken die het schip onderweg is, is het de laatste twee 
niet meer gezien. 

2-8 In Luxor draait de nederlandse film Bleke Bet. 

4 Wegens de goed bezochte hervormde kerkdien
sten in de gemeentezaal in Vlaardingerambacht be
staat het plan geld in te zamelen voor een kerkgebouw 
aldaar. 

5 De straatprijs van melk wordt door verhoging 
van de inkoopprijs 11 cent per liter. 

7 De paardenvleeshouwerij van J. Vrijenhoek, 
Ridderstraat 23, is overgedaan aan M. C. Koning te 
Schiedam. 

9 In de Koningin Wilhelminahaven ligt de politie-
kruiser Nautilus. Het schip trekt veel bekijks. De 
burgemeester en de commandant wisselen bezoeken 
uit. 

Voor de NSB spreekt Ds Van Duijl, predikant te 
Hilversum voor een goed bezette zaal, staande achter 
een zwarte, door voetlicht beschenen katheder met in 
gouden letters NSB. Achter de spreker hangt de 
NSB-vlag. 

10 De Cornelis VL 83 komt veilig de haven binnen, 
een buitengewoon slechte vangst was de oorzaak van 
het lange uitblijven. 

16 Winterlezing in de serie Ons Christendom van ds 
S. H. Spanjaard in de Remonstrantse kerk. 

18 De verkoop van de zogeheten diaconieschapen 
levert ruim 80 gulden op 

22 In de flink bezette Kuiperstraatkerk spreekt 
prof. dr J. Waterink: Ondankbare kinderen. 

24 Tegen half één zou het beroemde vliegtuig de 
Uiver boven Vlaardingen cirkelen, om een groet van 
de vlaardingse bevolking (met vlaggen en zakdoe
ken) in ontvangst te nemen. Door grondmist werd de 
vlucht afgelast. 



25 De voetbalvereniging Fortuna heeft in Vlaardin-
gerambacht een proces-verbaal gekregen wegens op 
zondag tijdens de kerkdienst voetballen. 

28 Het vliegtuig De Uiver vliegt boven Vlaardingen, 
maar kan niet worden gezien wegens laaghangende 
bewolking. 

December 

7 Op het eerste lustrum van de Christelijke Au
teurskring in Liefde en Vrede, spreken de auteurs 
C. Rijnsdorp, H. M. van Randwijk, Jan H. de Groot 
en R. J. Risseeuw. 

In 1933 bestond de vlaardingse haringvloot uit 
45 stoomschepen, 15 motorvaartuigen en 1 zeilschip, 
met een inhoud van respectievelijk 22.638, 4.892 en 
289 ton. 

10 De gemeente Vlaardingerambacht schaft een 
nieuwe vuilnisauto aan voor 522 gulden 50 cent, af te 
schrijven in 5 jaar. 

12 De PTT wekt de bewoners van Vlaardingen en 
Vlaardingerambacht op hun huizen van een brieven
bus te voorzien. 

Ten behoeve van de restauratie van het orgel in de 
Grote Kerk zijn foto's van het orgel te koop voor 
2 gulden. 

Voor de Christelijk-Historische Jongerengroep 
spreekt in het Zeemanshuis dr F. A. de Graaf uit 
Rotterdam: Is het voortbestaan van het parlemen
taire stelsel wenschelijk? 

13 Boven de gewone kerstgave kan de gemeente 

10 procent extra winterhulp aan ondersteunden uit
keren, voor rekening van het departement van So
ciale Zaken. 

17 De gemeenteraad krijgt een rekest van de Vlaar
dingse Bestuurdersbond, om er bij de regering op aan 
te dringen in de steun aan de werklozen enige nood
zakelijke verbeteringen te brengen. Het rekest is 
ondertekend door 8.100 Vlaardingers. 

Gevonden: een rozenkrans. 

Het presentiegeld voor de vergaderingen van de 
vlaardingse gemeenteraad vastgesteld op 3 gulden. 

18 De Gereformeerde Knapenvereeniging 'Psalm 
111: lOA' houdt in de Emmaschool haar jaarfeest. 

20 Leerlingen van school G geven een tweede op
voering van De Schoone Slaapster in een uitverkoch
te zaal Harmonie. 

21 Het gezamenlijke personeel van Havenbedrijf 
Vlaardingen-Oost deelt 140 kerstpakketten met 
levensmiddelen uit aan evenzoveel behoeftige grote 
gezinnen. Een voorbeeld dat naar men hoopt navol
ging krijgt bij andere bedrijven. 

23 De voordrachtskunstenaar Kommer Kleyn 
draagt kerstpoëzie en kerstverhalen voor in de Re
monstrantse kerk aan de Hoflaan, dit in plaats van de 
kerstnachtdienst. Met nadruk wordt de avond aan
gekondigd als van religieus karakter en een ieder 
wordt daarom vriendelijk verzocht in de vereiste 
stemming naar de kerk te komen. 

26 Windhondenrennen op het VFC-terrein aan 
de Groeneweg. Winnaars: Fredy, Eros, Hanny en 
Donny. 
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