
KRONIEK VAN VLAARDINGEN1936 

Marieke Bras, Stadsarchief 

Januari 

1 Aantal inwoners 29.791,462 meer dan op 1 j anuari 
1935. Vlaardingerambacht had er 500 meer dan begin 
1935: 3.963. 

3 4.708 leden staan ingeschreven bij het Onderling 
Beheerd Ziekenfonds OBZ. 645 meer dan begin 1935. 

Aan de Gemeente-visafslag zijn in 1935 175 partijen vis 
afgeslagen voor een totaal bedrag van 2.572 gulden en 
29 cent per 100 stuks. 

Deze winter wordt door 7 schepen de beugvisserij uit
geoefend. 

EierveiUng in Vlaardingerambacht. Aanvoer 2.400 
stuks. Prijzen: van 3 gulden en 20 cent tot 5 gulden en 
5 cent per 100. 

De door de Visserij Maatschappij Mercurius aan 
A. Tarin & Yvon te Paimpol verkochte hulpstoom-
logger Njord VI185 is herdoopt in Roger-Juhette. 

9 Prof. dr D. H. Th. Vollenhoven van de Vrije Uni
versiteit in Amsterdam spreekt in de Oosterkerk: Van 
roeping tot zegen. 

10 De Vlaardingsche Ziekenkas, in de volksmond het 
werkmansfonds, weer zelfstandig na jaren onderge
bracht te zijn geweest bij het Nederlandsch Verbond 
van Ziekenkassen. Besloten is om het hoogst uit te 
keren bedrag op 15 gulden te brengen en op misbruik te 
controleren. 

Afslag aan de visbank. 20 januari 1936. 
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Het speelterrein van Patrimonium. 6 februari 1936 

H. Eijgenraam krijgt een vergunning voor een 'Ben-
zine-installatie met een ondergrondsch reservoir en 
een aftappomp terzijde van het perceel Callenburg-
straat63'. 

13 Aantal werklozen 2.680. 

Over 1935 binnengekomen voor de kerkbouw in Vlaar-
dingerambacht 5.010 gulden en 8 cent. 

14 Stampvolle Harmonie tijdens 'plan-mobilisatie-
vergadering van de SDAP en de Vlaardingsche Be
stuurdersbond. Voorzitter T. de Bruyn belicht het doel: 
bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil, meer 
industrialisatie en beheersing van de conjunctuur. 

17 De Vereeniging tot Bescherming der Bevolking 
tegen Luchtaanvallen houdt een proef met verduiste
ring, 's Avonds van half negen tot negen uur wordt de 
straatverlichting gedoofd, mag geen licht uit de huizen 
stralen en worden lantaarns van auto's en fietsen met 
blauw papier afgedekt. Aan het verzoek zoveel mo
gelijk in huis te blijven, is door de bevolking weinig 
gehoor gegeven. Honderden mensen waren in het 
donker op straat. 

20 De gemeenteraad besluit het verzoek van de Zuid-
hollandsche Vereeniging van Viswinkeliers De Maas-

streek om de gemeentelijke visafslag op te heffen, af te 
wijzen. Hierbij is rekening gehouden met de wensen 
van de bevolking die gewend is aan de visbank te 
kopen. 

In zijn nieuwjaarsrede toont burgemeester A. van Wal-
sum zich teleurgesteld over het nog steeds groeiende 
aantal werklozen. Het aantal inwoners dat de gemeente 
verliet om zich in Ambacht te vestigen is onrustbarend. 
De financiën blijven zorg baren door het uitblijven van 
de dividend- en tantièmebelasting. Van Walsum is blij 
dat dankzij de medewerking van het rijk 80 jeugdige 
werklozen arbeid kunnen verrichten. 

21 Sleepboot Drecht van NV Phs. van Ommeren's 
Scheepvaartbedrijf in Rotterdam kantelt bi] het assiste
ren van de noorse tanker Svenor in de Petroleumhaven 
en zinkt. De kapitein en de machinist komen om. 

22 Opgericht Gemengde Zangvereeniging van de 
Vlaardingsche Geheelonthouders Vereeniging Neu
traal. Dirigent M. Drop. 

23 Het ledenaantal van de Vlaardingsche IJsclub 
Concordia loopt terug van 149 tot 89. 

24 Verschenen 'Religie en geloof in tijden van nood; 
het Remonstrantisme in de branding' door S.H. Span
jaard, remonstrants predikant in Vlaardingen. 

27 Jaarvergadering van de Vereeniging van huis- en 
grondeigenaren: de moeilijkheden voor huiseigenaren 
toegenomen door waardedaling van het onroerend 
goed. 

29 In zijn nieuwjaarsrede wijst de voorzitter van de 
Kamer van Koophandel, J. H. van Linden van den 
Heuvell, op de onrustbarende toename van de werk
loosheid in het Waterweggebied. Dit betekent zorgen 
voor de ondernemers, vermindering van de koopkracht 
en stijging van moeilijkheden voor de middenstand. De 
orders voor de reparatiewerven lopen terug, daaren
tegen is er een opleving in de nieuwbouw. De haring-
handel heeft nog steeds moeilijkheden door contin-
gentering en deviezenbeperking. 

31 Burgemeester en wethouders roepen ingezetenen 
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op, om zich aan te melden als zij in aanmerking wensen 
te komen voor de leverantie van uniformen, petten of 
handschoenen voor de politie of voor het verrichten van 
reparaties aan uniformen. 

Februari 

1 Giften aan Jeruel's gratis kindervoeding: 61 kren
tenbroden, 25 liter chocolademelk, 101 broden. Ge
middeld aantal kinderen per maaltijd: 107. 

2 De 'Vlaardingsche Rennersclub De Trekvogels' 
organiseert met de wielerverenigingen De Zwaluwen 
en Schiedam een kampioenschap op home-trainers. 

4 Opvoering operette Prinses Ezelsvel door RK 
Jongedames- en Kinderoperette club. 

Receptie in het Volksgebouw bij het 30-jarig bestaan 

van de Arbeiderszangvereniging De Stem des Volks. 

5 De politie maakte in 1935 1.204 processen-verbaal 
op. 

6 De Vereeniging tot verbetering der Volkshuisves
ting Patrimonium's Woningen bestaat 25 jaar. De ver
eniging stichtte 550 woningen, een badhuis en een 
speelterrein. 

Uitvoering door het Jubileumkoor Liefde en Vrede in 
de NH kerk aan de Binnensingel ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan. 

9 Doleantieherdenking in de drie gereformeerde 
kerken. 

13 Optreden van gezelschap Kees Pruis in de Har
monie bij het 10-jarig bestaan van de VARA. 

Het Jubileumkoor Liefde en Vrede in de Nieuwe Kerk. 6 februari 1936 
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Operatiekamer Hof singelziekenhuis, 1908. Tweede van rechts staat huisarts F. J. Broers. 1 april 1936. 

17-22 De Vlaardingsche Spijskokenj deelt 1.834 por
ties warme soep en 132 broden uit. 

18 Voor de Christelijke Democratische Unie 
spreekt ir. K. J. Hondius uit Rotterdam over de mo
rele en technische bezwaren tegen de luchtbescher-
ming. 

19 C. Vermeer uit Vlaardingerambacht spreekt voor 
de protestants-christelijke werklozen over de waarde 
van het geweten in de literatuur. 

Raadhuisplein wordt verplaatst naar het Burgemeester 
de Bordesplein. 

3 pakken Prestozeeppoeder kosten 15 cent. 

Propagandavergadering voor het Tuberculosefonds 
Draagt Elkanders Lasten. Entree 10 cent. 

28 De Commissie voor de Koninklijke subsidie aan 
jonge schilders kent een subsidie toe aan de Vlaar-
dinger Willem Brinkman. 

26 De brievenbus in Vlaardingerambacht aan het Proces-verbaal tegen 5 steuntrekkers wegens valsheid 
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in geschrifte. De 5 werkten 's nachts en gaven dit niet 
door aan Maatschappelijk Hulpbetoon. 

Opening van het nieuwe levensmiddelenbedrijf De 
Goudmijn op Hoogstraat 199. 

29 Kledingmagazijn Hakbijl viert haar 90-jarig be
staan met een reclamemaand. 

Maart 

1 G. van Dartelen 25 jaar als werkster in dienst bij 
Coöperatie De Voorloper. 

In 1935 voor de gereformeerde zending ontvangen 
3.107 gulden en 38 cent. Uitgegeven 3.688 gulden en 
24 cent. 

4 De motorboot Heyplaat wordt toegevoegd aan de 
veerdienst Vlaardingen-Vondelingenplaat. 

8 Voetbalvereniging De Hollandiaan wordt kam
pioen derde klasse door een 4-2 overwinning op Coal 
uit Rotterdam. 

10 Voor het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en 
de SDAP spreekt L. J. van Looi: Is Duitsland een 
gevaar voor Europa? 

14 Propagandaconcertavond door mandolinevereni
ging Na Arbeid Ontspanning, met medewerking van 
toneelgezelschap Vriendschap. 

16 Pater Rob Regout S. J. spreekt voor de RK Vredes-
bond over katholieke beginselen over vrede en oorlog. 

De politie neemt strooibiljetten van de NSB in beslag. 

18-19 Eerste voorstellingen van de nieuwe klankfilm 
Oranje en Volk in 1935, georganiseerd door de Prince-
vlag. 

20 De oude haven is na baggerwerk weer 3,60 meter 
beneden ANP. 

25 Woonhuis aan de Peperstraat geveild voor 550 gul
den; aan de Maasstraat voor 1.400 gulden. 

Ds. S. H. Spanjaard spreekt voor Kerk en Vrede: Rust 
u ten strijde. 

27 Pastor J. van der Sman volgt pastor H. J. Maas op. 

Gratis boekje verkrijgbaar bij de ANWB: Kijk uit! 
Rij veilig! 

Firma Biscutti uit Vlaardingen gaat het graniet- en 
terazzowerk leggen in het Feijenoordstadion. 

27,28 Bazar van Volksonderwijs in de Harmonie. 

30 Straattelefooncellen op de Westhavenplaats en het 
Burgemeester de Bordesplein. 

Zuster Van Dorp, directrice van het Diaconiehuis. 14 april 
1936. 
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Windhondenrennen. 15 mei 1936. 

April 

1 Heropening van de Vlaardingsche Oudheidkamer 
en Visserijmuseum, nu in 3 bovenlokalen van het Han
delsgebouw, ledere zaterdagmiddag te bezichtigen. 
Entree 10 cent. 

Huisarts F. J. Broers doet na 28 jaar zijn praktijk over 
aan R. Stoop. 

2 Uitvoering door het Toonkunstkoor en Die Haghe 
Sanghers in de voormalige gereformeerde kerk aan de 
Binnensingel. 

3 30-jarig bestaan van de afdeling van de Christelijke 
Kantoorbedienden Vereeniging. 

6 De collecte ten bate van de tuberculosebestrijding 
brengt 207 gulden en 28 cent op. 

9 Druk bezette propaganda-avond van de Aqua
rium- en Terrariumvereeniging Ons Natuurgenot. 

10 De collecte voor de christelijke werkkampen van 
de Centrale voor werklozenzorg Jong Holland Snakt 
Naar Werk brengt 307 gulden en 99 cent op. 

13 Paaswijdingsure door spiritistenvereniging Har-
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monia met een voordracht van N. Hoogland over ge
wijde kunst. 

14 Zuster Van Dorp directrice van het Diaconiehuis. 
Afscheid van vader en moeder Van der Veer, die naar 
Epe gaan. 

14-19 Tentoonstelling van werkstukken van werk
lozen. 

15 Jaarvergadering van de Halve-Stuivers vereeni
ging voor de Zending. Lezing met lichtbeelden door 
zendeling K. A. Bot. 

Boter en melk goedkoper. 

Mamfacturenmagazijn Van der Schaft. 18 met 1936. 



17 Stoomlogger Morgenster VL 17 aangekocht door 
NV Vischhandel, Reederij en Ijsfabriek Fr. Vrolijk 
in Scheveningen. Het schip heet nu Adriana Johanna 
Sch. 63. 

19 Autotocht van de Natuurvrienden naar de bloem-
bollenvelden. 

Landstormavond in de Oosterkerk: het nieuwe vaandel 
onthuld. 

26 Arbeidersmuziekvereeniging Voorwaarts behaalt 
op het Nationaal Concours in Haarlem een extra prijs in 
de marswedstrijd en een eerste prijs in de concertwed
strijd. 

21 Concert door De Stem des Volks met medewer
king van een sopraan, een bas-bariton en een sympho-
nieorkest. 

22 De naam Zalmsteeg komt te vervallen. 

24 Koningin Wilhelmina en prinses Juliana reizen via 
Vlaardingen naar Middelhamis. 

Mei 

1 N. A. van Drimmelen 25 jaar rijksveldwachter in 
Vlaardingen. 

2 Wandelsportvereniging Vlaardingen organiseert 
een mars van 30 kilometer: Vlaardingen-Schiedam-
Delft-Schipluiden-Vlaardingen. 

De jaarlijkse paardenmarkt, hierin 1907. 5 juni 1936. 
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Theeschenkerij Bloemenwijk aan de Kethelweg her
opend. 

4 Tewerkstelling van jeugdige werklozen uit Vlaar-
dingerambacht. 

6 De heer L. C. van Leeuwen 25 jaar kassier bij de 
gemeente-ontvanger. 

Machinefabriek, constructie- en reparatiewerkplaats 
A. van Zanten wordt opgeheven. 

9 De speldjesdag voor de reclassering brengt 
400 gulden en 24V2 cent op. 

12 Gevonden voorwerpen: manchetknoop, handje, 
wc-mat, mutsje, sleutel. 

13 De jubileumuitvoering door Utile Dulci ten bate 
van de Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose 
brengt 115 gulden op. 

De NV Vlaardingsche Machinefabriek I. A. Kreber 
ontvangt opdracht voor de levering van een stalen 
stoomsleepboot. 

15 De Windhondenrenvereeniging krijgt van het ge
meentebestuur een bronzen medaille voor de organi
satie van de windhondenrennen op Hemelvaartsdag. 

18 25-jarig jubileum van manifacturenmagazijn Van 
der Schaft in de Rijkestraat. 

21 Adjudante Küh en luitenante Weenink nemen af
scheid van het Leger des Heils. 

23 W. G. Kop 50 jaar in dienst bij de HoUandia-
fabriek. 

24 Velen bezoeken het zweedse oorlogsschip Oscar II 
in de Vulcaanhaven. 

28 Het Drankweer Comitee Vlaardingen organiseert 
een openluchtmeeting met zang en muziek. 

29 Tegen een 13-jarige Vlaardinger wordt proces
verbaal opgemaakt wegens diefstal van een autoped. 
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Minister L. N. Deckers bezoekt Vlaardingen 12 juni 1936. 

31 Aantal werkzoekenden 2.390. 

Juni 

1 Opbrengst Pinkstercollecte in de hervormde ker
ken 450 gulden en 17 cent; in de gereformeerde kerken 
453 gulden en 73 cent. 

W. J. M. Vriens uit Vlaardingen bij de Nederlandse 
Visserijcentrale benoemd voor visserij-technische 
bezigheden. 

3 De stratenaanleg in de Vettenoordse polder wordt 
uitgevoerd door Den Hartog uit Delft voor 49.640 gul
den. 



5 Jaarlijkse paardenmarkt wordt gehouden aan de 
Knottenbeltlaan (de huidige Mozartlaan). 

De opbrengst van de Zonnestraalcollecte tegen tuber
culose is 256 gulden en 28V2 cent. 

De EVAG houdt goedkope autotochten naar binnen-
en buitenland. 

Voor ca 50 leden van Ons Natuurgenot spreekt de heer 
Deutz uit Bergschenhoek over waterplanten. 

6 Grote belangstelling voor de jaarlijkse konijnen
keuring van pluimvee-, konijnen- en sierduivenfokkerij 
Nut en Sport. 

Huldigingsavond in zaal Excelsior ter ere van het twee
de en vijfde elftal van VFC. Beide ploegen zijn kam
pioen. 

8 Tentzendingscampagne van de nederlands her
vormde gemeente. Gedurende de hele week 's avonds 
lezingen. 

10 Als gevolg van een verzoek aan de koningin krijgt 
Volksonderwijs van de raad alsnog 594 gulden subsidie 
over 1934. 

12 Op uitnodiging van de Kamer van Koophandel 
brengt minister L. N. Deckers van landbouw en vis
serij een bezoek aan Vlaardingen. Hij woont een 
haringafslag bij en bezoekt rederij de Doggermaat
schappij. 

Bijenteelt aan het Emaus. 11 juli 1936. 
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Vlaardingerambacht geeft grond in erfpacht voor de 
bouw van 160 eengezinswoningen. 

De raad van Vlaardingerambacht stelt een verordening 
vast tot het weren van ontsierende reclame. 

18 Bij de Burgerlijke Stand wordt aangifte gedaan 
van de geboorte van de 30.000ste inwoner van Vlaar-
dingen: Gerrit Arie Noordhoek. 

20-23 Uit Vlaardingen gaan 2 kinderen naar het Bio-
vakantieoord in Bergen aan Zee. 

23 Een 63-jarige Vlaardinger en zijn 11-jarige zoontje 
verdrinken aan het strand van Oostvoome. 

JuU 

3 Opening van een deel van het park Sahara, het 
huidige Oranjepark. Het werk is uitgevoerd door jonge 
werklozen. 

Werk van Willem Brinkman. 25 juli 1936 

Na 4y2 jaar wordt het Crisis Comité opgeheven. Om 
toch eenmalige bedragen te kunnen uitkeren, wordt de 
Commissie voor bijzondere noden opgericht. 

Het vlaardingse Leger des Heils bestaat 30 jaar. 

4 Blauwe bloempjesdag in Vlaardingen en Vlaar
dingerambacht. De opbrengst gaat naar het Drankweer 
Comitee Vlaardingen. 

9 Proefneming met een sirene in het centrum om te 
kijken hoe ver het geluid reikt. Als de proef slaagt, 
komen er meer sirenes om in geval van oorlog burgers 
tegen luchtaanvallen te kunnen waarschuwen. 

10 De restauratie van het orgel van de Grote Kerk is 
klaar. 

E. Koek uit Steenwijk mag 12.000 kg hooi leveren aan 
de gemeentereiniging en ontvangt daarvoor 12 gulden 
en 7 cent per 1.000 kg. 

11 De vlaardingse afdeling van de Vereniging tot Be
vordering van de Bijenteelt organiseert een openbare 
les in de bijenstal aan het Emaus. 

13 J. Vermeer is 40 jaar als kuiper in dienst van de 
firma Kwakkelstein. 

Oprichting van het Borgstellingsfonds voor de Beneden 
Maas. Het fonds verleent kredieten aan kleine midden
standsbedrij ven. 

14 180 leden van de Coöperatie De Voorloper 
brengen een bezoek aan de Hakaproduktiebedrijven in 
Jutphaas. 

17 De Vereeniging van huis- en grondeigenaren 
schnjft haar 200ste lid in. 

18 De mobiele afdeling van de Vlaardingsche Burger
wacht verschijnt met een kolonne van de EHBO in een 
nieuw uniform. Met het muziekcorps van Havenbedrijf 
Vlaardingen Oost voorop gaat men naar het huis van 
burgemeester Van Walsum, die de troepen inspecteert. 

19 De vlaardingse frater Hugo Vink in het Domini-
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Comité ontwikkeling werklozen. 28 augustus 1936. 

cuscollege in Neerbosch tot priester gewijd. 

20 Een groep werklozen van de wandelvereniging 
Vlaardingen vertrekt naar Nijmegen om er deel te 
nemen aan de Vierdaagse. 

22 Voor de tweede keer verkoopt het IJswonder 
roomijs. De opbrengst is voor de Vlaardingsche Ge-
zondheidskolonie. De eerste verkoop bracht weinig op 
door het slechte weer. 

Op 82-jarige leeftijd overhjdt mevrouw H. Faassen-van 
Diemen, die van 1897 tot 1910 moeder in het Weeshuis 
der Hervormden was. 

23 Brand in het wijnpakhuis van de Gebr. Boer in de 
Smalle Havenstraat. Een knecht was bezig alcohol over 
te hevelen en lichtte zichzelf met een lucifer bij. 

Ter ere van het 50-jarig bestaan geeft Liefde en Vrede 
een grote jubileumbuitenavond op het feestterrein aan 
de Broekweg. 

25-16 aug. Kunstschilder Willem Brinkman exposeert 
in Den Haag. 

30 Radioconcert door het Vlaardingsch Dubbel Man-
nenkwartet voor de NCRV. 

31 Schipper Van Haren organiseert reisjes per motor
boot naar Scheveningen. 

Augustus 

1 De christelijke jeugdvereniging Liefde en Vrede 
tek 1.040 leden. 

Voetbalclub Fortuna moet weg van haar terrein aan de 
Kethelweg en speelt voortaan aan de Parallelweg, bij 
de Sunlightzeepfabrieken. 

5 Een 34-jarige Vlaardinger loopt via de Afsluitdijk 
naar HarUngen. Zijn 64-jarige begeleider fietst mee. 

7 De excursieclub van de Bijzondere Werkverschaf
fing brengt een bezoek aan de gasfabriek en het pomp-
gemaal voor het drinkwater. 

J. H. van Linden van den Heuvell. 29 augustus 1936. 
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De rokerij van firma G. Kornaai. 19 september 1936. 

9 De vastgestelde prijs voor melk is nu 11 cent per 
liter. 

12 Het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling richt in 
Vlaardingen een arbeidersavondschool op. 

13 Openbare vergadering in zaal Excelsior in verband 
met de actie tegen de hoge electriciteitstarieven. 

16 Christelijke Harmonievereeniging Sursum Corda 
brengt een serenade aan het echtpaar Van Leeuwen
van Mechel, dat 60 jaar getrouwd is. 

20 Opening nieuwe winkel van Simon de Wit op de 
Hoogstraat. 

21 De Vlaardingsche Bestuurdersbond organiseert in 
het Volksgebouw een protestvergadering tegen de 
steunverlaging. 

24 De Coöperatieve Ijsfabriek Nova Zembla opge
heven. 

De zeillogger Johanna Jacoba VL 181 van NV Van 
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Toor's Visscherij Maatschappij verkocht aan C. G. ambacht organiseert een autotocht voor ouden-van-
Schumann te Egemsund in Denemarken. dagen door het Westland. 

25 Jaarlijkse zwemwedstrijd in de haven. 

Kinderdag voor kinderen van de protestants-christelijk 
georganiseerde werklozen. 225 kinderen gaan per boot 
naar Hoek van Holland voor kinderspelen en pootje 
baden. 

26 Winkeliersvereniging Ons Belang in Vlaardinger-

De heer Boogaard van de SDAP stelt vragen in de 
gemeenteraad over het voornemen van de regering 
om de werkverschaffingsvoorwaarden en de steunver
lening te wijzigen. 

27 Drukbezocht oranjetuinfeest van de Princevlag. 

28 Aanbieding op het stadhuis van op de Gemeen-

De Koningin Wilhelminahaven. 23 september 1936 
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lelijke Werklozencursus gemaakte banken. Als dank 
krijgen de cursisten sigaren en sigaretten. 

29 J . H . van Linden van den Heuvell, voorzitter van 
de Kamer van Koophandel, benoemd tot ridder in de 
orde van Oranje Nassau. 

31 De Julianabrug wordt gesloten voor de scheep
vaart in verband met een waterpolowedstrijd. 

Koninginnedag: korte mars door de stad; aubade op de 
markt; kerkdienst; feest op de Waal met ringrijden; 
zwemdemonstraties; kinderspelen; concert op de Waal 
en vuurwerk. 

September 

2 De plaatselijke schoolcommissie opgeheven. 

Officiële opening van de Ambachtsschool aan de 
Oosterstraat. Toespraken van AR-wethouder A. van 
Rijn en minister van onderwijs J. R. Slotemaker de 
Bruine. 

De Princevlag telde op koninginnedag een record aan
tal vlaggen: 1.409. 

2-4 3-daagse Bijbelcursus door A. Ramaker, evange
list in Rotterdam. 

6 Reis van de vlaardingse Ontspanningsvereeniging 
Fortunaboys naar het Gooi. 

9 Oranjebuurtvereniging Het Veerplein opgericht. 

11 Motorlogger Thor VL 20 komt in aanvaring met 
een stoomtrawler en zinkt. De 16 opvarenden worden 
gered. 

Vlaggen-, lampion- en fakkeloptocht ter gelegenheid 
van de verloving van prinses Juliana en prins Bemhard. 

19 Officiële naamgevingsplechtigheid aan de Prins 
Bernhardlaan in Vlaardingerambacht. 

Motorclub Westlandia organiseert motorraces in Vlaar
dingerambacht. 

30 

Het personeel van de glasfahriek. 23 september 1936. 

A. van Everdingen 40 jaar in dienst van de rokerij van 
firma G. Komaat in de Kuiperstraat. 

21 Oprichting van oranjebuurtvereniging Juliana in 
Vlaardingerambacht. 

21-25 Zendingstentoonstelling Zento in Liefde en 
Vrede. 

22 Opwekkingsprediker George Davis uit Amerika 
spreekt voor het Leger des Heils. 

23 De verbinding tussen de Oude Haven en de Ko
ningin Wilhelminahaven gedempt. De glasblazerij aan 
de Koningin Wilhelminahaven wordt afgebroken. 

Bewoners van de Arnold Hoogvlietstraat richten een 
buurtvereniging op. 

25 Oprichting van zwemvereniging HVO met 
89 leden. 

26 Wielerronde van Vlaardingerambacht. Winnaar 
Ph. Vethaak. 

30 De Protestantsche Jongeren Groep herdenkt Lei-



dens ontzet. Opvoering historisch lekenspel: De prins 
van Oranje worstelend om Leiden's behoud. 

Wereldbibliotheektentoonstelling in zaal Excelsior. 

Oprichting oranjevereniging Maasstraat, Oosterstraat 
e.o. Doel: Versiering van de straten bij het huwelijk 
van prinses Juliana en prins Bemhard. 

Oktober 

1 Het aantal werkzoekenden daalt voor het eerst 
onder de 2.000: 1.942. 

J. van Galen Last 50 jaar klokkenluider van de Grote 
Kerk. 

3 De EVAG organiseert een bustocht naar de 
3-oktoberfeesten in Leiden. 

Sollicitatiebrief van J. van Galen Last, 1886. 1 oktober 1936. 
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5 De naaivereniging Tabitha maakte in 1935 
379 kledingstukken voor gestichten. 

Opgericht de buurtvereniging Van der Driftstraat, 
Cronjéstraat, Van Schravendijkplein e.o. 

De politie van Vlaardingerambacht maakt proces
verbaal op tegen ene D. wegens het voeren van een 
NSB-vlag op zijn rijwiel. 

Buurtvereniging Hoogstraat-Brede Havenstraat op
gericht. 

12 Oranjevereniging Callenburgstraat opgericht. 

14 Verduisteringsoefening in Vlaardingen en Vlaar
dingerambacht. 

18 Het Ooster- en Westerhoofd, de kaden van de 
Koningin Wilhelminahaven en de uiterwaarden bij de 
Vijfsluizen ondergelopen. 

19 Door groei van de openbare school in Vlaardinger
ambacht moet de gemeentezaal weer worden ingericht 
als klaslokaal. 

W. Bagchus, die in mei vertrok voor een voetreis door 
Europa, in Sofia aangekomen op doortocht naar Con-
stantinopel. 

24 De Vereeniging voor Christelijk Bewaarschool-
onderwijs besluit het schoolgebouw aan de Julianalaan 
met één lokaal uit te breiden. 

28 Propagandavergadering van de VARA met 
medewerking van het VARA-dansorkest The Ram
blers. 

C&A Brenninkmeyer verkoopt amerikaanse japon
nen. Prijs: 4 gulden en 90 cent tot 19 gulden en 75 cent. 

29 De heer J. J. de Ruiter huurt al 25 jaar hetzelfde 
huis. Ter gelegenheid daarvan krijgt hij van de huisbaas 
een bloemstuk en één week gratis wonen. 

Een 24-jarige vlaardinger komt om bij ontploffingen op 
een griekse tankboot bij de scheepswerf Wilton. 
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Hoogwater in Vlaardingen. 18 oktober 1936. 

November 

2-6 Tentoonstelling op het gemeente-archief van 
kaarten van het Waterweggebied. 

5 Avondzang onder leiding van ds. M. Groenenberg 
ter gelegenheid van de zendingsweek. 

6 Opgericht de watersportvereniging De Bommeer. 

9 Installatie van het ere-comité voor het huwelijks
feest van prinses JuUana en prins Bemhard. 

Gemeentebegroting 1937 Vlaardingerambacht: 
10.000 gulden belastingverlaging 

10 Propagandavergadering van de Nederlandsche 
Christelijke Esperantovereniging. 

11 Hengelwedstrijd van de Vlaardingsche Werk-
loozen Hengelaarsvereenigingen De Scheerbliek en 
Ontspanning in Crisistijd. 

Viering van 50-jarig bestaan CJV Liefde en Vrede met: 
reünie, benoeming tot ridder in de orde van Oranje 
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Nassau van voorzitter C. de Jong en een herdenkings- gebruik genomen als werkinrichting en weefkamer 
dienst in de Grote Kerk. voor zwakzinnigen. 

14 De Arbeidersportbond bestaat 5 jaar. 

18 Ingeschreven in het handelsregister: traanstokerij 
en -handel J. van der Plas aan de Galgkade. 

Onder voorzitterschap van de burgemeester is een 
damescomité gevormd dat ten doel heeft geld in te 
zamelen voor een nationaal huldeblijk aan prinses 
Juliana. 

Het Christelijk Nationaal Vakverbond CNV keert zich 
evenals het N W tegen de ontwerp-ziekenfondswet. 

De voormalige Ambachtsschool in de Zomerstraat in 

J. M. Wagenaar Hummelinck. 6 december 1936. 

De KRO-showboat doet Vlaardingen aan in het kader 
van de najaarspropaganda. 

19 Gereformeerde zangvereniging Gloria in Excelsis 
Deo met Die Jahreszeiten van Haydn in de Oosterkerk. 

20 Grote consternatie over de pas ingevoerde par
keerverboden op de Hoogstraat, Ie Van Leijden Gael-
straat en de Schiedamseweg. 

23 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de 
Jongelingsvereeniging op gereformeerde grondslag Soli 
Deo Gloria spreekt prof. dr. K. Schilder uit Kampen. 

23-28 Door Vereeniging Kindervoeding worden 
1.315 porties warm eten verstrekt. 

27 Met de aankomst van Sinterklaas start de Sint 
Nicolaasactie van de middenstand. 

December 

3-5 Fancy-fair voor het instrumentenfonds van de 
arbeidersmuziekvereniging Voorwaarts. 

5 Sint Nicolaasfeest in Luxor, georganiseerd door de 
SDAP. 

6 Op 62-jarige leeftijd overiijdt J. M. Wagenaar 
Hummelinck, oud-direkteur van de HoUandiafabriek. 

10-12 In de Harmonie worden ca. 400 hoenders, ko
nijnen en duiven tentoongesteld door de fokkersver
eniging Nut en Sport. 

11 De houten motorlogger Zuid Holland VL 38 van 
de NV Zeevisscherij Nederland voor sloop verkocht. 

13 Kuiper L. van der Linden 50 jaar in dienst bij Betz 
& Van Heijst. 

14 In Vlaardingerambacht is een comité opgericht 
dat een gedenkteken voor koningin Emma moet op
richten. 
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Zuivelfabriek Emous. 29 december 1936. 

17 Oprichtingsvergadering van een medisch sport-
keuringsbureau. 

Gouden-horloge-dag bij de Sunlight-Zeepfabrieken: 
wie 15 jaar in dienst is, krijgt een gouden horloge. 

18 Amateurwielrenner Ph. Vethaak wint de ronde 
van Dordrecht. 

19 Verkoop van speldjes met het prinselijk paar. De 
opbrengst is voor de Koningin Emmabank. 

Door klokgelui wordt bekendgemaakt dat het prin
selijk paar in ondertrouw is gegaan. 

21 Oprichting van de buurtvereniging De Wetering. 

De burgemeester overhandigt nieuwe uniformen 
tijdens het concert van Christelijke Harmonievereni
ging Sursum Corda. 

23 Onder leiding van Jo Mulder organiseren Ons 
Clubje en Ons Meisjeskoor in de Harmonie de jaarlijk
se kerst- en vredesavond. 

28-7 jan. Oranjetentoonstelling in het Handelsge
bouw ter gelegenheid van het huwelijksfeest van prin
ses Juliana en prins Bemhard. 

28-14 jan. In bioscoop Luxor voorstelling van de 
Oranje Cineac, die ter gelegenheid van het vorstelijk 
huwelijk is samengesteld door de landelijke feestcom
missie. 

29 Feestzuilen van buurtverenigingen beschadigd en 
lampen ontvreemd. 

De zuivelfabriek Emous geeft 800 kinderen gratis cho
colademelk. 
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