KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1935
Marianne van Papeveld-Hörst, Stadsarchief
Januari
1 Aantal bewoners 29.329, dat is 428 meer dan begin
1934. Aantal inwoners Vlaardingerambacht 3.463, een
vermeerdering in 1934 met 183.
In 1934 aangevoerd 663.608 kantjes haring tegen
628.642 in 1933. Gemiddelde prijs nog geen 8 gulden
per kantje.
Het Onderhng Beheerd Ziekenfonds neemt wegens
een toenemend ledenaantal N. J. Bouma als nieuw arts
aan. Ledenaantal 4.063, met 6.588 deelnemers.
De NV Vlaardingsche Meubelfabriek aan de Koningin
Wilhelminahaven failliet.

4

Aantal werklozen 2.659.

6 In gebouw Excelsior spreekt dr Henri Polak van
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling over: Het
joden vraagstuk.
7 Tarieven voor het verwisselen van privaattonnen
te Vlaardingerambacht: 10 gulden voor verwisseling
eenmaal per week, 20 gulden voor tweemaal per week,
3 gulden en 60 cent als de ton door de gebruiker zelf
naar de wagen wordt gebracht.
In de Harmonie vertoond 'De Princevlag', filmbiografie van prinses Juliana 'Onze Prinses' en een filmreportage over de Melboumerace van de Uiver.
9 Inbraak in het verloflokaal van Ph. Borst aan de
Broekkade. Vermist 20 boterkoeken en enkele flessen
wijn en advocaat.

Verloflokaal Ph. Borst aan de Broekkade. 9 januari 1935.
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De Vulcaanhaven. 9 januari 1935.

De vereniging Dorcas heeft aan behoeftigen in de afgelopen maanden 72 lakens, 46 slopen en 155 verschillende kledingstukken uitgedeeld.
In de Vulcaanhaven zijn in 1934 365 zeeschepen met
een bruto inhoud van 3.416.023 kubieke meter binnengekomen. Het aantal binnenvaartuigen bedroeg 1.631
met een inhoud van 1.937.277 kubieke meter.
De gemeenteraad van Vlaardingerambacht besluit de
grond aan het einde van de Anthony Knottenbeltsingel
ook in 1935 gratis voor tuintjes aan werklozen uit te
geven.
14 Omdat de aanvragen van niet-kerkelijken, die der
lidmaten overtreffen, trekt het winterwerk van de hervormde gemeente zich wat meer op 'eigen terrein'
18

terug. Uitgedeeld zijn totnutoe 1.000 stuks kleding.
16 Openbare debatavond van de Christelijke Democratische Unie. J. Hollander uit Den Haag en H. S. van
Houten spreken over 'de taak van de christelijke democratie in dezen tijd'.
In zijn nieuwjaarsrede spreekt burgemeester A. van
Walsum over de nog steeds toenemende werkloosheid
en de bedroevende resultaten voor de haringvisserij.
De overname van de Matex door de Bataafse Petroleum Maatschappij heeft een kleine bevolkingsgroei tot
gevolg. De burgemeester is blij dat de bevolking zich
goed weet aan te passen aan de gewijzigde levensomstandigheden en het verlaagde levenspeil. Raadslid
J. Buters vraagt of door betere opstelling van de regering het aantal werklozen niet beduidend omlaag kan.

18 De straatcollectes voor Jeruel's gratis kindervoeding hebben 53 gulden en 88 cent opgebracht. Geschonken zijn 121 broden, 2 kilo kaas en soepkaarten.
Ds M. Groenenberg houdt in de Nieuwe Kerk een
lezing over de richtingen in de Hervormde Kerk.
22 In de RK school aan de Boslaan een propagandaavond voor Esperanto. E. Wensing uit Rotterdam
spreekt over 'Ontstaan en nut van het Esperanto'.
23 Jaarvergadering van de Vereeniging van Huis- en
Grondeigenaren in het Volksgebouw. Voorzitter
H. Maarleveld Pzn wijst op het nog steeds teruglopende rendement van de huizenexploitatie. Toenemende
huurdaling veroorzaakt een belangrijke waardevermindering van onroerend goed. Betreurd wordt dat de
overheid niets doet om de lasten van de huiseigenaren
te verminderen.
Door de spijskokerij in de week van 18 januari
1.700 porties soep en 130 broden uitgereikt.
24 Propagandavergadering van de RK Staatspartij
met als doel efficiënter werken bij de aanstaande verkiezingen. Voorzitter W. F. J. Reij ziet het werk op
sociaal terrein van het RK Werklieden Verbond door
de regering beloond met 2 miljoen gulden voor extra
steunuitkering.

moeilijkt door ingrijpen van de overheid. In de
scheepsbouw lichte vooruitgang. Omzetdaling bij de
ENCK en Lever's Zeep Maatschappij. Het aantal faillissementen in 1934 bedroeg 7.
De melkprijs met 1 cent verlaagd. Volle melk kost nu
10 cent per liter.
31 In de Harmonie uitvoering van de Damesgymnastiekvereeniging HoUandia. Na afloop bal.
Februari
1 Aan de Boazbank NV voor anderhalf jaar surseance van betaling verleend.
4 De haringlogger Utrecht VL 137 van de NV Zeevisscherij Nederland naar Zweden verkocht. Het schip
zal worden verbouwd tot motorvrachtschip.
5 Openbare vergadering van de vereniging De
Dageraad in het Volksgebouw. Ch. Bosman spreekt
over 'God, mens en maatschappij'.
6

Propagandafeestavond van de Koninklijke Neder-

Haringlogger Utrecht VL 137 verkocht 4 februari 1935.

25 Nieuwe gastarieven: bij minder dan 25 kubieke
meter verbruik 9 cent per kubieke meter plus 30 cent
vast recht; bij 25-47 kubieke meter 8 cent per kubieke
meter plus 55 cent vast recht; bij meer dan 47 kubieke
meter 2 gulden vast recht en 5 cent per kubieke meter
gas. De meterhuur en de omzetbelasting afgeschaft.
28 De NV Oliefactorij Pieter Bon Czn te Zaandam
geeft scheepsbouwwerf De Nieuwe Maas NV opdracht
tot de bouw van een motortankschip van 400 ton. Het
schip zal worden ingericht voor het vervoer van consumptieoUe en benzine.
30 In zijn nieuwjaarsrede vraagt de voorzitter van de
Kamer van Koophandel de regering om opheffing van
handelsbelemmeringen als enig middel van herstel voor
de zieke economie. Ook de haringvangst wordt be19

landsche Middenstandsbond in de Harmonie. Voorzitter A. van der Berg spreekt over 'De Middenstand in de
Crisis'. Volgens hem zijn de onstandvastigheid en gebrek aan eendracht belemmeringen om de weg uit de
crisis te vinden. Daarna het variétégezelschap Gerzee
en bal.
De provincie behandelt de bezwaren van het gemeentebestuur van Vlaardingen tegen herziening van het uitbreidingsplan van Vlaardingerambacht. Volgens de
inspecteur van volksgezondheid zijn de plannen volkomen verantwoord.
Onder grote belangstelling en in tegenwoordigheid van
vele kerkelijke en burgerlijke autoriteiten is de gereformeerde Oosterkerk aan de Schiedamseweg in gebruik
genomen. Tijdens de gelegenheid om de kerk te bezichtigen speelt W. Polderman orgel.

De Oosterkerk in gebruik genomen 6 februari 1935.

8 Aangekocht door A. Moerman Wzn een nieuw
slagroom aftapapparaat, dat op ieder uur van de dag
slagroom kan leveren, die na het aftappen drie dagen
goed blijft. Deze moderne machine is elders al met veel
succes in gebruik.
14 Jaarvergadering van het ondersteuningsfonds Sint
Martinus: ontvangen contributie 864 gulden 41 cent;
uitgekeerd aan ziekengeld 517 gulden en 90 cent.
28 leden genoten in 1934 een uitkering.
Jaarlijks feest van de RK Vrouwenbond in de Harmonie. Opvoering van het toneelstuk 'Amor in de pastorie' door het toneelgezelschap Vondel.
15 Vijfde lezing van ds Groenenberg over de richtingen in de Hervormde Kerk: De gereformeerde
bond.
De Vereeniging van Haringhandelaren besluit in het
haringpakkers- en kuipersbedrijf een korting op het
loon toe te passen van 10 procent. Verschillende leden
zeggen toe op deze loonbasis meer personeel in dienst
te nemen.
19 Grote belangstelling voor de propaganda-avond
van de vereniging Volksonderwijs in de Harmonie.
J. van Driel uit Rotterdam spoort de ouders aan om
mee te helpen aan de bloei van het volksonderwijs en
het bijzonder onderwijs te verwerpen.
21 Geslaagde bijeenkomst van het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling in Excelsior. B Bulsing-Van
Besouw, bekend als RK pacifist, behandelt het onderwerp 'Waarom de grote geloofsafval'. Fel betoog tegen
de houding van de kerk ten opzichte van sociale en
economische problemen en tegen het 'moderne heidendom', het nationaal-sociaUsme.
Matige opkomst voor de vergadering van de samenwerkende protestants-christeHjke partijen.
28 In de Harmonie concert van de Arbeiderszangvereeniging De Stem des Volks.
De Koninklijke Nederlandsche Middenstandsbond wil
zijn leden adviseren petroleumlampen te gebruiken, uit

20

protest tegen het onevenredig hoge tarief voor electriciteit ten opzichte van particulieren.
Maart
1 Jaarverslag 1934 van de Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose: op 1 januari kwamen 177 gezinnen met 183 patiënten voor huisbezoek in aanmerking;
468 maal werd een versterkend middagmaal aan patiënten gegeven; er werd 4.961 liter melk aan 36 patiënten bezorgd; in de lighallen van het ziekenhuis werden
2 mannen, 7 vrouwen en 6 kinderen verpleegd.
4 S. H. Thio gevestigd als huisarts van het Onderling
Beheerd Ziekenfonds.
5 In de Harmonie vergadering van de SDAP, met
als doel werkers te mobiliseren voor de verkiezingen.
J. J. Spronkers, gewestelijk propagandist, bestrijdt
heftig de aanpassingspolitiek van de regering Colijn.
6 In de Oosterkerk spreekt mr G. van Baren, burgemeester van Delft, voor de anti-revolutionaire kiesvereniging Nederland en Oranje over 'Regeringsbeleid in
crisistijd'. Hij is er van overtuigd dat de aanpassingspolitiek van de regering Colijn het enige middel is om
Nederland van de ondergang te redden.
11 Voor het Leger des Heils houdt de schrijfster
A. van Vlaardingen uit Amsterdam een lezing over
haar ervaringen tijdens een studiereis door Indië onder
het motto: 'God's almacht in Tropenland'.

5. H. Thio, huisarts. 4 maart 1935.

11-15 In de Harmonie interessante voorstellingen in
het kader van de Radionweek. Iedere bezoekster ont- rie en practijk' door W. H. Verhoeff uit Utrecht, met
demonstraties van vitaminehoudende voedingsmiddevangt een aardige verrassing.
len.
13 Het engels-poolse handelsverdrag bewijst volgens
de Kamer van Koophandel de noodzaak van tarief- 15 In Liefde en Vrede de anti-opiumfilm Rawana.
reductie op gezouten vis.
Wegens grote belangstelling wil men de film nog eens
vertonen.
Aandeelhoudersvergadering van de maatschappij Onderling Grondbezit NV in logement De Romein. Winst
19 De meubelfabriek Leewis NV aan de Koningin
over 1934 10.239 gulden en 9,5 cent, dividend 4 pro- Wilhelminahaven volledig door brand verwoest. De
cent.
fabriek was niet verzekerd.
In Excelsior een lezing over 'moderne voeding in theo-

In het Volksgebouw spreekt J. Hoving voor de vereni21

ging De Dageraad over: 'Is de godsdienst een geestesziekte?'.
20 Eerste stormersavond van de Nationale Jeugdstorm. Na bezichtiging van het troepenhuis zet ir
J. R. G. de Veer uit Bussum het doel van de jeugdstorm
uiteen: aankweken van eendracht en kameraadschap,
Uefde tot Vaderland en Vorstin. De jeugdstorm noemt
zich geen politieke organisatie.
21 Jaarvergadering van de Liberale Staatspartij De
Vrijheidsbond. Het bestuur uitgebreid met een afgevaardigde van de vrouwengroep.
22 Jaarvergadering van het Onderling Beheerd Ziekenfonds. Voorzitter Van Berkel wijst op de contributieregeling voor werklozen die van het fonds financiële
offers vraagt. Hij bedankt doktoren, apothekers en
boden voor het vrijwillig afstaan van een deel van hun
honoraria, die deze regeling mogelijk maakte.

voor Vlaardingen en Vlaardingerambacht. Bereikt in
het afgelopen jaar: gecentraliseerde administratie door
de vestiging van een kantoor; inrichting van een behandelkamer; uitvoering van een crisiscontributieregeling. Nog niet bereikt: een oplossing voor tandheelkundige hulp. Aangenomen wordt het voorstel om het
OBZ te vragen de voorgenomen korting op honoraria
van artsen, apothekers en specialisten niet door te laten
gaan, waarna het Maatschappij Ziekenfonds zich zal
verbinden het voorbeeld te volgen. Ledenaantal 8.144,
met 12.815 deelnemers.
L. van der Molen benoemd tot geneesheer van het
gemeenteziekenhuis te Medan.
30 Propagandafeestavond van de vlaardingse geheelonthoudersbond Neutraal in Excelsior. Medewerking
verlenen het mondaccordeon- en mandolinegezelschap
Excelsior.
April

25 Opgericht een afdeling van Kerk en Vrede. Het
bestuur bestaat uit: de dames N. Brouwer en Cramer
en de heren C. van Beek, C. Saarloos, W. Verkade en
Walstra.
27 De jaarlijkse schietwedstrijd van de Bijzondere
VrijwiUige Landstorm in de Stadsschool tussen Vlaardingen, Schiedam en Overschie is gewonnen door
Vlaardingen met 2.139 punten. De afdeling is nu definitief eigenaar van de zilveren wisselbeker.
Het werkfonds-1934 heeft een renteloos krediet toegezegd voor uitvoering van: dempen verbinding Koningin Wilhelminahaven met de Oude Haven; de bouw
van drie stukken kademuur langs de Oude Haven.
28 In zaal Excelsior uitvoering door Ons Meisjeskoor
onder leiding van Jo Mulder.
29 Jaarverslag 1934 van De Ambachtsschool. Aantal
leerlingen eind 1934 113. Geslaagd voor het eindexamen van de tweejarige cursus 35 leerlingen, 6 leerlingen
afgewezen. Aantal leerlingen avondonderwijs eind 1934
128.
Jaarverslag 1934 van het Maatschappij Ziekenfonds
22

1 De hulpstoomlogger Friesland VL 124 van de NV
Zeevisscherij Nederland verkocht naar Kopenhagen.
Diacones R. Bartlema beëindigt haar werk als wijkzuster.
Openbare herdenkingsavond van de inname van Den
Briel van de Protestantse Jongeren Groep en Protestants Vlaardingen in de Harmonie. Uitvoering van het
historisch spel 'De Sint Bartholomeüsnacht' en 'Er op
of er onder', een episode uit de inneming van Den
Briel.
2 In de stampvolle Oosterkerk spreekt mr H. Bijleveld uit Amsterdam voor de anti-revolutionaire kiesvereniging Nederland en Oranje over 'Anti-Revolutionair, juist nu!'.
5 Literaire avond in de Jeugdkerk, georganiseerd
door de Christelijke Letterkundige Kring. G. Mulder
leest fragmenten voor uit zijn nieuwe roman 'Geeft gij
hun eten', over de gevolgen van werkloosheid in een
christelijk gezin. A. Wapenaar houdt een lezing over
zijn werk 'Op hoop van zegen'. Rie van Rossum leest
voor uit haar nieuwe roman 'Cinderella'.

6 Overleden op 73-jarige leeftijd wethouder Andries de Haan.
9 Verkiezingsvergadering van de Christelijke Democratische Unie in Excelsior. Fedde Schurer uit Amsterdam spreekt over 'Orde en gerechtigheid'.
10 De voorjaarsinzameling van het Crisis Comité
levert 2.065 gulden en 94 cent op.
Opgericht op initiatief van de Raad van Nederlandsche
Kerken voor Practisch Christendom de Centrale voor
Werkloozenzorg, een comité onder voorzitterschap
van burgemeester A. van Walsum.

Wethouder A. de Haan overleden. 6 april 1935

11 In Liefde en Vrede verkiezingsvergadering van de
Christelijke Historische Kiesvereeniging. Burgemeester Van Walsum pleit voor samensmelting van AR en
CHU. Hij betreurt de politieke versplintering van de
gelovigen. Tevens waarschuwt hij voor de NSB.
12 Omdat enige bakkers op de tweede paasdag brood
willen bakken, verzoeken de Vlaardingsche Bestuurdersbond, de ChristeHjke Besturenbond, de Algemene
Bakkersgezellenbond en de RK Bakkersgezellenbond
de bevolking om die dag geen brood te kopen en daardoor de afbraak van rust op feestdagen te bestrijden.
15 Op de boskoopse tentoonstelling aan J. Vogel een
gouden medaille toegekend voor het schikken van
bloemen, bloeiende planten en heesters.
17 Laatste uitdeling van warme soep door de spijskokerij. Ondanks de minder strenge winter zijn 22.865
porties soep en 1.700 broden uitgereikt.
Belanghebbenden bij de verkoop van grond ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 20 worden opgeroepen voor een vergadering.
19 Aan de Julianalaan te Vlaardingerambacht bouwgrond te koop aangeboden.
23 Op de jaarvergadering van de Nederlandsche Vereeniging van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden houdt voorzitter W. P. Droog een toespraak over
de 'neergeslagenheid van de menselijke macht en
kracht in de crisistijd'.
24 Voorjaarsconcert van mannenkoor Orpheus
onder leiding van Paul van der Putten in de Harmonie,
met medewerking van soUste Maart je Offers.
25

Opgericht het dubbelmannenkwartet Concordia.

Grote belangsteUing van pers en bevolkmg voor de
proefrit van de electrische trein Rotterdam-Maassluis.
Gereden werd met een snelheid van 100 km per uur.
Duur van de reis 18 minuten.
26 In het lokaal van de Christelijke Besturenbond
organiseert de Christelijke Democratische Unie een
23

verkiezingsbijeenkomst. L. G. Borsboom wijst op het
feit dat de kandidatenlijsten van ARP en CHU rijkelijk
voorzien zijn van arbeiderskandidaten en dat ook de
CDU arbeiders op haar lijst wil zetten.
Motordrijver gezocht voor het poldergemaal van de
Babberspolder. Salaris 250 gulden per jaar, met vnje
woning, vuur en licht. Verdere inkomsten ca 200 gulden. Pensioenkorting 10 procent.
De geconsolideerde winst over 1934 van Unilever bedraagt 14.684.846 gulden en van Unilever Limited
1.805.533 pond (1 pond = 7 gulden en 20 cent). Dividend op aandelen van Unilever 4,9 procent en 6,583
procent voor Unilever Limited.
Winkeliers op de Westhavenkade ondervinden schade
van jonge mensen die voor hun winkels post vatten,
waardoor de klandizie belemmerd wordt. Zij vragen
het verbod op stilstaan op bepaalde punten uit te breiden van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts.
De gemeenteraad besluit de Ionen van gemeentewerklieden met 1 gulden en 50 cent per week te verlagen.
Alleen voor de hoofdbode blijft het salaris onverkort
gehandhaafd.
27 Inzamelingsaktie voor de morele werklozenzorg
voor protestantse jeugdige werklozen. Door een damescomité wordt een oliebollenverkoop gehouden. Alle
ingrediënten en verpakkingsmateriaal zijn belangeloos
beschikbaar gesteld. Opbrengst 300 gulden.
30 Viering van de verjaardag van prinses Juliana:
lampion- en fakkeloptochten met medewerking van De
Pijpers en Sursum Corda; Oranjeavond in Liefde en
Vrede; ds Poot spreekt in de Oosterkerk over 'De
processie der jaren en geslachten'; vlaggentelling door
De Princevlag: 884 vlaggen, minder dan op 31 augustus. Buurtvereniging Pro Regina organiseert een lampionoptocht met muziek. De Oranjevereeniging Westhavenplaats organiseert een concert door Van Dijk's
Band met na afloop volkszang.
Mei
1
24

1-meiviering. 1.000 mensen nemen deel aan een

demonstratie met vaandels en banieren. J Brautigam
spreekt in de Harmonie. Kinderfeest in Luxor.
3 In april 1.248 boeken uitgeleend door de Openbare Leeszaal en Bibliotheek. De Christelijke Openbare Leeszaal leende 1.918 boeken uit.
4 Schipper F. Valster organiseert een tocht met zijn
motorschuit door de rotterdamse havens en naar het
vliegveld Waalhaven. Prijs: 45 cent voor volwassenen,
25 cent voor kinderen, inbegrepen toegang tot het
vliegveld.
Oprichting Pepermuntfabnek De Leeuw, Parallelweg 6
21 met 1935.

13 Jaarverslag Crisis Comité 1934. Het comité verleende in 372 gevallen financiële hulp. In 500 gevallen
werd hulp in natura verstrekt. In samenwerking met de
plaatselijke verenigingen konden 39 keer kinderuitzetten toegekend worden. Aanvullende steun werd uitgekeerd in 2.103 gevallen. Helaas werden aanvragen
afgewezen waar de gevraagde hulp te omvangrijk was
of niet tot het gewenste resultaat zou hebben geleid.
Op de eerste termijn ter haringvisserij op 13 mei mogen
van Vlaardingen 18 haringschepen uitvaren.
15 Mars door de stad ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van de Arbeidersmuziekvereeniging Voorwaarts.
16 Omdat de subsidie en het aandeel in de belastingen te traag door het rijk worden uitgekeerd, ziet de
gemeenteraad zich genoodzaakt tijdelijk 100.000 gulden kasgeld te lenen bij de NV Maatschappij voor
Gemeentecrediet te Amsterdam tegen 4,5 procent
rente.

21 De gemeente verleent een voorwaardelijke vergunning aan de handelsonderneming De Leeuw tot
oprichting van een pepermuntfabriek aan de Parallelweg 6.
22 De zeillogger Agatha KW 155 door de scheepswerf De Nieuwe Maas omgebouwd tot motorlogger.
Na een geslaagde proeftocht is het schip ter trawlvisserij vertrokken.
De eerste haring van dit seizoen aangeboden aan de
Koningin. De haring werd aangebracht door de motorboot Theresia VL 40 van de NV Vlaardingsche Stoomvisscherij en is afkomstig van de stoomlogger Elise
VL 50, schipper C. van Oosten, van dezelfde rederij.
Door Jeruel's kindervoeding zijn 9.200 maaltijden verstrekt.

17 F. de Stoppelaar neemt als arts deel aan de derde
reis van het hospitaal-kerkschip De Hoop.

24 Bij de gemeente vergunning gevraagd voor een
olieraffinaderij en een tankinstallatie voor olie en olieproducten aan de Parallelweg. Tegen de oprichting zijn
bezwaren ingebracht door het gemeentebestuur van
Rotterdam en Sunlight Zeepfabrieken.

20 Populair concert door Van Dijk's band op het
feestterrein aan de Broekweg, met medewerking van
de acrobaat Hartley.

27 In de gemeentezaal van Vlaardingerambacht
spreekt L. Rinzema uit Groningen over 'De CDU en
het platteland'. Toegang 10 cent, werklozen 5 cent.

Koninginneharing. 22 mei 1935.

28 De hengelaarsvereniging Ons Genoegen vraagt de
gemeente werklozen onverkort in het genot van de
visakte te stellen. De Arbeidsbeurs verplicht de werkloze zijn akte in te leveren; hij mag dan twee keer per
week vissen; doet hij dat niet, dan wordt wekelijks
5 gulden op zijn steun ingehouden.
30

Windhondenrennen op het VFC-terrein.

Jaarverslag van de Reinigings- en Ontsmettingsdienst
1934: huisvuil 24.054 kubieke meter, 2.025 kubieke
meter meer dan in 1933; het aantal privaattonnen in
1934 verminderd met 207. In de verbrandingsoven werd
11.000 kubieke meter verwerkt. Ontsmettingen ter
zake van roodvonk: 80 huizen, 80 goederen, 5 auto's, in
Vlaardingerambacht: 4 huizen, 4 goederen; ter zake
van diphteritis: 7 goederen.
25
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Prijzen: paarden 140 tot 275 gulden, hitten 125 tot
175 gulden. Handel traag.
8-10 De nieuwe veerdienst naar de Vondelingenplaat vervoert tijdens de Pinksterdagen 4.000 passagiers en 2.600 fietsen.
12 In het Volksgebouw vergadering van de Natuurvriendengroep in samenwerking met het Instituut voor
Arbeidersontwikkeling. De heer Polderman spreekt
over 'de betekenis van het natuurvriendenwerk'.

Boottocht ten bate van het Crisis Comité. J luni 1935.
Juni
1 Marktprijs te Vlaardingen voor 1 kantje groene
maatjesharing: 36,70 tot 42,20 gulden.
Ter kennismaking met de nieuwe veerdienst Vlaardingen-Vondelingenplaat stelt de Spido op verzoek van
het Crisis Comité twee boten beschikbaar voor rondvaarten a 25 cent naar de nieuwe industriehaven. De
baten komen ten goede aan het Crisis Comité.

17 Voetgangers op de Hoogstraat, de Schiedamseweg, de Binnensingel en de Hoflaan moeten op bepaalde tijden rechts lopen en mogen niet stilstaan op
stoepen van de Smalle en de Brede Havenstraat.
De besturen van de plaatselijke middenstandsverenigingen verzetten zich tegen samenvoeging van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de BenedenMaas met de Kamer van Rotterdam.
19 61 leerlingen nemen deel aan de door de Middelbare Handelsavondschool Kennis is Macht georganiseerde busreis naar de wereldtentoonstelling in Brussel.

3 Vlaardingerambacht gaat de weg naar Schipluiden
reconstrueren. De weg krijgt een carpavedek in een
gewapende betonband. Kosten 38.000 gulden.

Voor deelnemers aan de gemeentelijke ontwikkelingscursus voor werklozen spreekt S. C. Tuitel over 'de
aardappel als economische factor'.

3-8 Tentoonstelling ter gelegenheid van de Blauwe
Week door het plaatselijk drankweercomité in het
winkelhuis Hoogstraat 130. In de etalage wordt op
eenvoudige wijze getoond hoe schadelijk het drankgebruik is voor lichaam en beurs.

26 Gemeenteraadsverkiezingen.
12.693 geldige
stemmen. Opkomst 92 procent. Staatkundig Gerefor-

5 Secretaris A. Stapelkamp van het CNV spreekt in
Excelsior over wat het CNV doet aan werklozenzorg.
Feestelijke opening van de veerdienst VlaardingenVondelingenplaat door burgemeester Van Walsum.
7 De pers maakt een proefrit met de nieuwe stroomlijnautobus voor de stadsdienst van de NV Algemene
Vlaardingsche Auto-Maatschappij.
Paardenmarkt. Aangevoerd 57 paarden en 9 hitten.
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Opening veerdienst Vlaardingen-Vondelingenplaat. 5 juni
1935.

Stemlokaal Van Kampenschool met wethouder A. van Rijn (m). 26 juni 1935

meerde Partij 810; Anti-Revolutionaire Partij 2.161;
Katholieke Democratische Partij 211; RK Staatspartij
975; Sociaal-Democratische Arbeiders Partij 3.800;
Christelijke Democratische Unie 769; Christelijk Historische Unie 2.673; Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond 1.294.
Gemeenteraadsverkiezingen te Vlaardingerambacht.
1.369 geldige stemmen. Gekozen zijn: ARP, P. Hoogerwerf; SDAP, D. Bravenboer en J. A. Kooiman;
CHU, J. van Berkel en S. van der Kooij; RKSP,
C. J. G. Winkes en J. van Vliet.
Ingeschreven in het handelsregister Van Heijst en
Spuijbroek, Binnensingel 72: kopen, verkopen,

huren, verhuren, exploiteren van onroerende goederen in Nederland.
28 Jaarverslag 1934 van de Vereeniging voor Ziekenverpleging. Door de wijkverpleegsters zijn 4.845
bezoeken afgelegd. 601 patiënten opgenomen m het
ziekenhuis. Verricht zijn 281 grote en 97 kleine operaties. In 529 gevallen werd hulp geboden van verschillende aard. Totale uitgaven 50.732 gulden en
1 cent. Verpleeggeld per patient per dag 3 gulden en
35 cent.
De Algemene Patroonsvereeniging voor Bouwbedrijven maakt bekend dat van 5 tot 9 augustus de vacantie
valt.
27

Juli
3 Kostwinners die voor hun beroep of bedrijf een
fiets nodig hebben en geen inkomstenbelasting betalen en personen die meer dan een half uur voor hun
werk moeten fietsen, krijgen kosteloos rijwielbelastingplaatjes.
Mondelinge politievakcursus 1935-1936. Vereist: onbesproken gedrag, lengte minstens 1,78 meter, behoorlijke ontwikkeling, leeftijd hoogstens 25 jaar.
7 De Arbeidersmuziekvereeniging Voorwaarts organiseert een boottocht naar Culemborg met bezoek
aan een kersenboomgaard en gratis kersen eten.
8 F. H. Saarloos en W. Koopman vertrekken van
de Westhavenplaats voor een 3 a 4 maanden durende
fietstocht naar de Balkan.
11 Een geschilderd portret van P. Lindenbergh, oudvoorzitter van het bestuur van de Eerste Nederlandsche
Coöperatieve Kunstmestfabriek, overhandigd aan de
directeur.
12 Schoolreisje van de openbare scholen B en G naar
Amsterdam, Muiderberg, Gooiland, Utrecht en Haastrecht.
13-14 In een breed opgezette campagne heeft de RK
jongevrouwenbeweging De Graal een week gewijd aan
de openlijke erkenning van het kerkelijk en wereldlijk
gezag. In verband hiermee overhandigt een deputatie
een oorkonde aan burgemeester Van Walsum en aan
pastoor H. J. Maas als vertegenwoordigers van het
gezag.

van de ambachtsgilden en de vakverenigingen van
thans.
19 Wegens de verandering van de uitbetaling van
steungelden van zaterdag naar donderdag samenscholingen op de Markt. De politie, versterkt met rijksveldwachters, weet de moeilijkheden op tactische wijze
te overwinnen. De regeling is niet veranderd.
Ondanks dreigende lucht grote belangstelling voor het
openluchtconcert van de Christelijke Harmonievereeniging Sursum Corda, onder leiding van A. C. van
Leeuwen op het feestterrein aan de Broekweg. Het
concert werd een soort militaire taptoe, met onder
andere tamboers en pijpers van de mariniers te Rotterdam.
20 Jaarlijkse zwemwedstrijden van de Vlaardingsche
Zwemclub.
Ondanks het niet ideale zomerweer nemen 300 kinderen deel aan het reisje naar Hoek van Holland, georganiseerd door buurtvereniging Pro Regina.
24 De wandelvereniging Vlaardingen neemt deel aan
de Vierdaagse van Nijmegen en krijgt de korpsprijs.
Niemand uitgevallen.
27 Historische optocht en nationaal brandweerconcours ter gelegenheid van het eerste lustrum van de
vrijwillige brandweerliedenvereniging Door Oefening
Vaardig.
30 300 vrouwen bezoeken de propaganda-avond van
de VARA in het Volksgebouw. VARA-kok Kers geeft
kookles.

13 Nieuwe electrische treinstellen op het traject
Rotterdam-Hoek van Holland in gebruik genomen.
De nieuwe wagens zijn voorzien van gemakkelijke zitplaatsen, in de tweede klas bekleed met trijp, in de
derde klas met imitatieleer. Zij rijden zonder schudden
en schokken.

1 In de haven Kilometerwedstrijd van de Vlaardingsche Bad- en Zweminrichting. H. J. Maarleveld wint
definitief de beker van de Zuid-HoUandsche Bierbrouwerij.

17 In het kader van de gemeentelijke ontwikkelingscursussen spreekt cursist Vermaat over 'Vakverenigingen in vroegere tijden'. Spreker wijst op het verschil

6 De theeschenkerij Bloemenwijk in Vlaardingerambacht organiseert een groot tuinfeest met poppenkast, buiksprekers en goochelaars. Toegang 15 cent.

28

Augustus

7 Na mislukte onderhandelingen met ARP en de
CHU sluit de RK Staatspartij te Vlaardingerambacht
een overeenkomst met de SDAP. In de nieuwe raad
komen als wethouders C. J. G. Winkes (RKSP) en
D. Bravenboer (SDAP).
Het Groene Kruis organiseert cursussen koken en
naaien. De lessen zijn bestemd voor jonge meisjes en
vrouwen die willen leren een goedkoop en goed middagmaal te bereiden. Ook kunnen zij zich bekwamen in
het verstellen en vermaken van oude kleding en het
naaien van nieuwe. Lesgeld 10 cent voor getrouwde
vrouwen en 20 cent voor jonge meisjes.
12 Jaarverslag van de Armenraad 1934. Verstrekte
ondersteuning aan valide werklozen 645.479 gulden,
uitkeringen door werklozenkassen 133.117 gulden. Te
Vlaardingerambacht 28.011 gulden. Samen met de
Ambachtsschool zijn voor werkloze jongeren ontwikkelings- en ontspanningscursussen georganiseerd met
529 deelnemers.
14 Het verzoek van de Nederlandsche RK Volksbond om aan roomskatholieke werklozen op 15 augustus (Maria Hemelvaart) vrijstelling van stempelen te
verlenen, is door de gemeenten Vlaardingen en Vlaardingerambacht ingewilligd.
15 Omdat bouwbedrijven geen vacantiebonnen meer
verstrekken, besluiten de bouwvakarbeidersbonden de
bedrijven te verzoeken de landelijke collectieve arbeidsovereenkomst na te leven. Bij ongunstig antwoord zal het werk op 26 augustus niet hervat worden.
16 Ds A. Luteijn van het hospitaal-kerkschip De
Hoop brengt op zee een bezoek aan de opvarenden van
de motorloggers VL 97, 103, 195 en 197.
Eerste werkverschaffingsproject voor ca 60 werkloze
jongeren tot 24 jaar. De zogeheten Sahara krijgt een
zandbak en speelvelden. Als tegemoetkoming krijgen
de jongeren een zakgeld van 1 gulden en 25 cent dat
niet in mindering wordt gebracht op de steun van het
gezinshoofd. Werkkleding en -schoeisel wordt verstrekt.
20 Consternatie tijdens de haringafslag in het Han-

Theeschenkerij Bloemenwijk aan de Kethelweg. 6 augustus
1935.

delsgebouw bij het bekend worden van het staken van
betalingen door het bankierskantoor J. Katan. Niemand had enig vermoeden dat de firma in financiële
moeilijkheden verkeerde.
25 250 kinderen van protestantse, georganiseerde
werklozen nemen deel aan een boottocht naar Hoek
van Holland, georganiseerd door de Christelijke Besturenbond.
26 Bouwvakarbeidersstaking. 45 bouwvakkers laten
zich als stakers inschrijven.
Maatschappelijk Hulpbetoon verstrekt op dinsdag,
donderdag en vrijdag goedkope groenten aan werklozen. Bonnen aan te vragen in de voormalige school C
aan de Oosterstraat.
28 Stakende bouwvakarbeiders posten bij de firma
Maat in de Emmastraat. Wethouder A. van Rijn onderneemt een vruchteloze bemiddelingspoging.
De enige tijd geleden opgerichte groep van de Nationale Jeugdstorm wegens gebrek aan belangstelling opgeheven.
31 Koninginnedag. Aubade op de Markt. Dienst in
de Grote Kerk. Ringrijden op de fiets; kinderspelen op
de Waalstraat en de Spoorsingel; onderlinge zwem29
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Bestuur van de nationale bond van handels- en kantoorbedienden Mercurius. 27 september 1935.
wedstrijd van VZC; muziek door Sursum Corda, De
Pijpers en het muziekkorps ONI. De lampionoptochten worden wegens het slechte weer later gehouden.
De vlaggentelling vervalt.

9

De melkprijs met 1 cent verhoogd.

11 In een hooiberg aan de Maassluissedijk een distilleertoestel en jenever opgespoord en in beslag genomen.

September
5-7

In Excelsior floraUa- en cacteeëntentoonstelling.

6 Nieuw gemeentebestuur. Burgemeester Van Walsum: algemene zaken, financiën en burgerlijke stand.
Wethouder Van Rijn (ARP): onderwijs en sociale aangelegenheden. Wethouder Don (CHU): Licht- en Waterbedrijven, stadhuis en Grondbedrijf. Wethouder
Buis (SDAP): Gemeentewerken, Reinigings- en Ontsmettingsdienst en Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. De SDAP het eerste maal in het college.
7 800 kinderen bezoeken het kinderfeest op het
feestterrein aan de Broekweg van de Coöperatie De
Voorlooper.
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12 Werklozen in de werkverschaffing aan de Holyweg uiten grieven via de Vlaardingsche Bestuurdersbond. Naast financiële klachten was het gemis van
schoeisel het voornaamste bezwaar. Het gemeentebestuur tracht de knelpunten op te lossen.
14 In de Harmonie drukbezochte propagandakunstavond van de VARA. Optreden van het gezelschap
Lotte en Alex Wins met goocheltoeren, poppenkast en
opvoering van de eenakter 'Engeltje moet blijven'.
Muzikale begeleiding door de pianist en harmonicaspeler Gersen.
16 De stalen zeillogger Van Limburg Stirum van de
rederij N. Parlevliet Lzn te Katwijk verkocht aan

A. Asmussen te Egersund (Noorwegen).
Uit het jaarverslag van de Commissie voor Kindervoeding 1934-1935: uitgereikt werden 25.356 porties
(v.j. 19.289), hiervoor werden gebruikt: 1.700 kg rijst,
1.500 kg bonen, 351 kg suiker, 152 kg krenten, 278 kg
spek, 142 kg boter en 4.500 liter melk.
23 Door de naaivereniging Tabitha zijn in het afgelopen jaar 275 kledingstukken uitgedeeld.
In het gebouw van de Volksbond spreekt J. Haring
over 'Geesteninspiratie' voor de Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten Harmonia.

Zendeling Govert Maan met vrouw en dochter. 29 september
1935.

25 De mandoline- en mondaccordeonvereniging Excelsior wint op het nationaal concours van het jongedameskoor Het Oosten te Rotterdam een eerste prijs.
27 Op de vergadering van de nationale bond van
handels- en kantoorbedienden Mercurius wordt fel
geprotesteerd tegen het ontslag van 9 jongere en
4 gehuwde kantoorbedienden van de ENCK, terwijl in
hun plaats een kostbare kantoormachine en een vijftal
jonge dames als kantoormachinisten hun intrede zullen
doen.
Op 6 oktober moeten fietsen een wit spatbord hebben
en moeten carriers een rood achterlicht en 2 koplampen voeren.
Kerk en Vrede vraagt in een open brief de kerken in
Vlaardingen dringend om aandacht voor de huidige
internationale verwikkelingen en het dreigend gevaar
van een tweede wereldoorlog.
28 Het doorbraakplan tussen het oostelijk en westelijk stadsdeel ligt op de secretarie ter inzage.
29 Oud-zendeling G. Maan houdt voor CJV Liefde
en Vrede een lezing 'Herinneringen uit een 40-jarig
zendingsleven'.
Oktober
1 I. J. Hoogendijk geïnstalleerd als lid van het hoofdbestuur van de Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij.
2 In Liefde en Vrede spreekt zuster Hedwig BüU uit
Aleppo over het zendingswerk onder Armeniërs,
Assyriërs en mohammedanen. Zij werkt al 25 jaar
onder Armeniërs in Turkije en Syrië. L. T. van Bree
vertaalt de rede uit het duits.
4 Het Visschers Weduwen- en Weezenfonds ontvangt een legaat van 1.000 gulden van Antje de Vlaming. Ook het Weeshuis krijgt een legaat van 1.000
gulden.
Op voorwaarde dat de kostwinner werkloos is en het
gezinsinkomen niet hoger is dan het steunbedrag, ver31

Vlaardingsche Burgerwacht in het Handelsgebouw. De
burgemeester roept op tot uitbreiding ten dienste van
de luchtbeschermingsdienst.
14 De vrijwillige brandweerliedenvereniging Door
Oefening Vaardig viert in zaal Concordia in besloten
kring haar 5-jarig bestaan.
In het gebouw van de Volksbond tegen Drankmisbruik
houdt de vereniging van spiritisten Harmonia een psychometrische séance, met als medium mejuffrouw
J. Maas uit Rotterdam.

T. de Bruijn. 23 oktober 1935.

Reder I. J. Hoogendijk. 1 oktober 1935.
Strekt het Crisis Comité werkkleding en schoeisel aan
werkloze jongens vanaf 16 jaar en meisjes vanaf
15 jaar.
9 De toneelvereniging Varia geeft dit seizoen geen
toneelavonden. Door de crisis zijn verschillende leden
genoodzaakt hun lidmaatschap op te zeggen.
10 In de Harmonie uitvoering van de gymnastiekvereniging Leonidas met haar damesafdeling DOVIDO.
Na afloop bal.
11 De reinigingsdienst te Vlaardingerambacht gegund aan H. Molendijk voor 1.700 gulden. Wegens
uitbreiding van de gemeente was het bilHjk de vergoeding ten opzichte van vorig jaar met 200 gulden te
verhogen.
Een exemplaar van de gevreesde wolhandkrab in de
Vaart gevangen.
Drukbezochte vergadering van de vereniging De
32

17 In de Grote Kerk concert van het Jubileumkoor,
dameskoor Vivezza, het Vlaardings Christelijk Gemengd Zangkoor, het A-Capella Koor en het mannenkoor De Lofstem, met medewerking van de organist
van de Grote Kerk.
18 Oliebollendag voor het Crisis Comité. Bedrijven
stellen 300 kg bloem, 300 liter volle melk, 50 kg krenten, rozijnen enzovoort ter beschikking.
22 Opening van de wintercursussen voor werklozen
door wethouder A. van Rijn.

De kinderoperette De Wonderbloem van Jo Mulder
verkocht aan uitgeverij W. J. Thieme en Co te Zutphen.
25-26 In lokaal Liefde en Vrede vertoning van de
geluidsfilm 'Alleen op de wereld' naar het boek van
Hector Malot.
29 De gouverneur van West-Vlaanderen en oudminister van landbouw en visserij mr Henri Baels
brengt met belgische deskundigen op visserijgebied een
bezoek aan de visserijscholen te Vlaardingen, Scheveningen en IJmuiden.
23 T. de Bruijn gekozen tot voorzitter van de SDAP.

Mr Henri Baels brengt bezoek aan de Visscherijschool. 29 oktober 1935
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November
5 Een publieke telefooncel geplaatst bij de Zouteveense kapel te Vlaardingerambacht.
6 Op het Westerhoofd twee masten geplaatst met
natriumlampen. Deze Philips gasontladingslampen
verbruiken 80 en 60 watt en geven ondanks het lage
verbruik uitstekend licht.
De Nieuwe Vlaardingsche Courant stelt als premie
voor de lezer een grote illustratie over Abessinië voor
15 cent beschikbaar. De illustratie geeft in woord en
beeld een goed overzicht over het land dat door oorlog
met Italië opeens in de belangstelling staat.
7 In de Oosterkerk uitvoering van Die Schöpfung
van Franz Joseph Haydn door de gereformeerde zangvereniging Gloria in Excelsis Deo onder leiding van
C. J. Nogarede. De uitvoering is ten bate van het orgelfonds. Toegang 35 cent.
8 Voor Liefde en Vrede spreekt dokter J. P. van der
Schaar, werkzaam op Midden-Java, over moderne
krankzinnigenzorg in Indië.
11 De melkprijs met 1 cent verhoogd tot 12 cent per
liter.
In een telegram aan de minister van landbouw en visserij protesteert de Vereeniging van Haringhandelaren
Boelcursus Visscherijschool. 18 november 1935.

tegen het besluit van de Nederlandsche Visscherijcentrale over de verwerking van verse haring. De vereniging wil handhaving van het zoutverbod.
11 Het maken van een basaltbetonkademuur aan de
Buiten- en de Koningin Wilhelminahaven, totaal
189 meter, gegund aan de laagste inschrijver, P. A. van
Wijnen te Dordrecht.
12 In Liefde en Vrede propagandavergadering van de
Nederlandsche Christelijke Besturenbond. Sombere
inleiding door P. A. Westdijk: i n bewogen tijden'.
Hoopvollere benadering door A. Stapelkamp: 'Een
vaste koers'. Gezang van het gemengd dubbelkwartet
onder leiding van W. Polderman.
16 Drukbezochte concertavond van de arbeidersmandolinevereniging Na Arbeid Ontspanning.
18 In de Harmonie opvoering van 'Wie is de dader'
door de schiedamse toneelvereniging Utile Dulci, ten
bate van de vlaardingse gezondheidskolonie. Toegang
1 gulden.
Inschrijving voor de boetcursus 1935-1936 in de Visscherijschool voor meisjes vanaf 13 jaar. Schoolgeld
10 cent per week.
23 In de Harmonie bonte avond van de arbeiderszangvereeniging De Stem des Volks. Bal na.
25 Opgericht de windhondenrenvereniging Vlaardingen.
Twee steuntrekkers aangehouden wegens niet opgeven
van verdiend loon.
28 In de Harmonie concert door het mannenkoor
Orpheus onder leiding van Paul van Putten met medewerking van het dameskoor Vivezza, onder leiding van
mevrouw Verhoeff-Tom.
29

Intocht van Sint Nicolaas.

December
4
34

Eierveiling te Vlaardingerambacht. Aangevoerd

2.500 stuks. Prijzen: van 3 gulden tot 5 gulden en
40 cent per 100.
6 De Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk
Hulpbetoon vraagt prijsopgaaf van klompen voor
schoolkinderen, te leveren tegen eenheidsprijs in 1936.
9 De zuidhollandse vereniging van viswinkeliers De
Maasstreek vraagt de gemeenteraad de Gemeentelijke
Vischafslag op te heffen. Omdat er over 1934/1935 een
exploitatietekort is, zal dit voor de gemeentekas geen
nadelen hebben.

een cursus organiseert als vervolg op de moedercursus van het Groene Kruis. Ruim 100 personen geven
zich op.
11 Door de politierechter is een Fortuna-aanhangster
tot 4 gulden boete of 2 dagen hechtenis veroordeeld
wegens een klap, uitgedeeld aan een haagse voetballiefhebster.
13 Door de vereniging Dorcas voor de komende winter aan behoeftigen uitgereikt: 72 lakens, 50 slopen en
155 stuks ondergoed.

10 In Excelsior introductieavond van de Vereeniging
tot Bevordering van Kinderzorg en Opvoeding, die
samen met de commissie huishoudelijke voorlichting

Verslag van de lighallen van de Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose over 1934/1935: gedurende
de zomer 1934/35 zijn in de Koningin Emmalighallen

Klompenmakerij Van Aken aan de Hoogstraat 6 december 1935
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Gereformeerde Kerk aan de Binnensingel. 20 december 1935.

31 patiënten verpleegd, met in 1934 1.426 en in 1935
1.809 verpleegdagen.

Voor de bouw van een hervormde kerk te Vlaardingerambacht thans 4.677,18 gulden bijeen.

13-14 In de Harmonie pluimveetentoonstelling van
de Pluimvee-, Konijnen- en Sierduivenfokkersvereniging Nut en Sport.

23-26 In de zaal van het Leger des Heils uitvoering
van een kerstspel geschreven door A. van Witzenburg.

16 Bij de politie is aangifte gedaan van de ontvangst
van een brief van de 'Spaanschen Schatgraver' om naar
Spanje te komen en daar een groot bedrag aan geld in
ontvangst te nemen. Hoewel de oplichting doorzichtig
is, raadt de politie ontvangers van zo'n brief aan niet op
het avontuur in te gaan.
20 Uitvoering door het Toonkunstkoor in de voormalige gereformeerde kerk aan de Binnensingel van
een kerstoratorium van Jos. Vranken.
23 Op het Burgemeester De Bordesplein wordt een
openbare telefooncel geplaatst.
36

25 Kerstvergadering van de SDAP in de Harmonie.
Spreker A. B. de Zeeuw, wethouder te Rotterdam.
Muzikale medewerking door De Stem des Volks en het
Symphonieorkest uit Rotterdam.
27 De stoomtrawler Liesbeth Betty IJM 183 wordt op
de werf van A. de Jong gerepareerd.
25 Een 25-jarige kantoorbediende wegens diefstal
van 6 rijwielen veroordeeld tot een gevangenisstraf van
6 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

