
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1986 

Marianne van Papeveld-Hörst en Marieke Bras, 
Stadsarchief 

doen een opzienbarende vondst. Onder de plavuizen 
vloer van een 17de eeuws pand in de Waalstraat worden 
op één meter diepte funderingen gevonden van een 
middeleeuws klooster. 

Januari 

1 Aantal inwoners 75.529, 520 minder dan een jaar 
geleden. 

Twee panden aan de Havenstraat door brand verwoest, 
vermoedelijk door vuurwerk. 

2 Drukbezochte Nieuwjaarsreceptie op het stad
huis. 

PvdA-wethouder B. Goudriaan is opnieuw doelwit van 
wraakacties uit protest tegen zijn verkeersbeleid. Zijn 
woning wordt beplakt met WD-affiches en een ruit 
wordt ingegooid. 

4 In de Stadsgehoorzaal traditionele nieuwjaars
voorstelling door vlaardingse amateurs met De wijze 
kater, van Herman Heijermans. Bal na. 

9 De CPN, de PPR en de PSP besluiten met een 
gezamenlijke lijst de gemeenteraadsverkiezingen in te 
gaan. 

14 De gemeente heeft bij het ministerie van Onder
wijs een aanvraag ingediend voor extra subsidie voor 
leerlingen in achterstandsituaties. 

15 Het rijk heeft 250.000 gulden toegezegd voor de 
plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Schie-
damsedijk/Julianasingel. Met dat geld kan ook aan de 
wens van de Echte Nederlandse Fietsersbond ENFB 
worden voldaan: een fietsstrook langs de Schiedam-
sedijk. 

Gestart de cursus 'voor, door en met vrouwen' van de 
Stichting Vlaardingse Vrouwenraad. Onder leiding van 
Rie van Leeuwen-Brouwer wordt tijdens negen bijeen
komsten geoefend in vergadertechniek, notuleren, ge
sprekstechniek en contacten naar buiten. 

16 Leden van de archeologische werkgroep Helenium 

De parkeerautomaten in de binnenstad officieel in wer
king gesteld door de wethouder van verkeer J. Madem. 
Het tarief bedraagt 25 cent per 10 minuten. 

18-25 Week van gebed voor de eenheid van het chris
tendom. 

20 Nel Kester, enige maanden geleden nog door D'66 
als lijsttrekster gepresenteerd, keert haar partij de rug 
toe. Bij hernieuwde stemming hebben de leden haar 
opponent Wil van Rijn tot lijsttrekker gekozen. 

22 Dr H. J. Kouwenhoven viert zijn 25-jarig ambts
jubileum als gereformeerd predikant in Vlaardingen. 

De leegstand in de Hoofdstedenbuurt en de Koningin-
nelaan kost de gemeente ruim 100.000 gulden per jaar. 
Huurverlaging met 100 gulden per maand zou alleen al 
in de Hoofdstedenbuurt 1,1 miljoen gulden verlies op 
jaarbasis betekenen. 

25 In het Theatercafé in het Stadsgehoorzaalcomplex 

Opgravingen van kloosterfunderingen in de Waalstraat. 16 ja
nuari 1986. 
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Leen Droppen bij zijn expositie. 25 januari 1986. 

opent wethouder A. Maarleveld de tentoonstelling 
Dwarsprofiel van de vlaardingse kunstenaar Leen 
Droppert. 

27 Raadsleden van het CDA en de combinatie SGP/ 
GPV/RPF dringen er op aan vaker gebruik te maken 
van herbiciden om onkruid te lijf te gaan. 
De gemeente ziet echter geen reden om met chemi

caliën te werken. Gemeentewerken blijft attent op 
milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen. 

30 In de Harmonie opent Kees van Kooten het eerste 
literair-politiek café. De opzet van dit idee van Stads
gehoorzaaldirecteur M. Putman is een open ontmoe
tingsplaats te organiseren voor politieke en literaire 
meningen. 
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Februari 

1 Galerie Kunst + organiseert een eigen kunstuit-
leen. 

2 Maatschappelijk Avondgebed in de Grote Kerk 
onder het motto Theologie-Bevrijding. 

5 Het viaardingse verkeerscirculatieplan is volgens 
de minister van Verkeer en Waterstaat niet voldoende 
onderbouwd. Ook is er onvoldoende inspraak geweest. 
De gemeente krijgt één jaar de tijd om het VCP aan te 
passen. 

6 De veerdienst Vlaardingen-Pemis wordt perma
nent. 

Nel Kester, ex-lijsttrekster van D'66, neemt met een 
eigen lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
Onder de naam Vlaardingen 2000 presenteren zich nog 
11 andere kandidaten waaronder 4 ex-D'66ers. 

7 Geopend in het Hollandiagebouw de fototentoon
stelling Kijk mij nou, met werk van leerlingen van 
basisscholen. 

8 Door de carnavalsvereniging De Leutloggers is 
wethouder J. Madern, wegens de invoering van par-
keermeters, uitgeroepen tot het zwarte schaap. Martin 
Spork, die op eigen initiatief een fietsenstalling op het 
Veerplein is begonnen, ontvangt de onderscheiding van 
het witte schaap. 

In de Stadsgehoorzaal wordt het blijspel De Koppe
laarster van Thornton Wildes opgevoerd ter gelegen
heid van het 40-jarig bestaan van de toneelgroep Het 
Masker. 

11-16 De Viaardingse IJsclub organiseert allerlei 
schaatsactiviteiten. 

14 Reünie van school G van de lichting 1928-1934. 
29 oudleerlingen en hun hoogbejaarde onderwijzeres 
mej. Van West (97) halen herinneringen op. 

Na een bommelding wordt één uur voor het einde van 
de koopavond het warenhuis van V&D ontruimd. 

Martin Spork, 'het witte schaap'. 8 februari 1986. 

15 Het ontbreken van rookluiken maakt discotheek 
't Packhuys te gevaarlijk om open te houden. Op advies 
van de brandweer wordt de zaak gesloten. 

24 De WD-informatieavond voor jongeren in de 
Lijndraaier trekt één bezoeker. 

Reder A. Hoogendijk overlijdt op 66-jarige leeftijd. 

26 Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft toe
stemming voor de bouw van een nieuw politiebureau in 
1988. 

De consumentenkring De Kastanje wegens onvoldoen
de belangstelling opgeheven. 

28 Eerste paal geslagen voor 172 woningwetwoningen 
aan het Vingerhoedskruid. 

Maart 

1 In de Harmonie viert de viaardingse afdeling van 
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de PvdA haar 40-jarig bestaan. 59 leden van het eerste 
uur worden gehuldigd. Bep en Toon Comelissen krij
gen de gouden speld van verdienste. 

Oud-distillateur W. van Toor op 62-jarige leeftijd over
leden. 

3 De vlaardingse fotograaf Roel Dijkstra wint de 
derde prijs in de categorie 'hard nieuws' van de Zilveren 
Camera. 

De winkeliersvereniging D'Oude Hoogstraet biedt 
wethouder J. Madem een rapport aan over het zor
gelijke ondernemersklimaat, mede als gevolg van de 
verkeerssituatie in de Hoogstraat. 

6 In de eerste drie weken na de invoering van het 
betaald parkeren zijn 471 bekeuringen uitgedeeld. Van 
de overtreders woont 76 procent buiten Vlaardingen. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Visse
rijmuseum in 1987 start de Stichting Jubileumgeschenk 
Visserijmuseum een inzamelingsactie voor nieuwbouw 
op de binnenplaats. Hiervoor is een half miljoen gulden 
nodig. 

8 Internationale Vrouwendag. In het vrouwenhuis is 
een lezing door de theologe Ali Möhring over de positie 

Mej. Van West en oud-leerlingen. 14 februari 1986. 
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Marten Putman. 11 maart 1986. 

van de vrouw binnen de kerk. Verder is er een foto
tentoonstelling De Vrouw op de Filippijnen en een 
optreden van de rotterdamse vrouwengroep Plus Mien. 

11 In de Stadsgehoorzaal uitvoering van de rockopera 
Animal Farm, naar het boek van George Orwell, op
gevoerd door leerlingen van scholengemeenschap 
Westland-Zuid. 

13 In de Harmonie politiek-café met journalist Dick 
van der Lugt als gespreksleider, Ysbrand van der Vel
den Pvda, Jan Madem W D , Cees Bot CDA, Wil van 
Rijn D'66 en Remi Poppe SP. 

De PvdA vindt een stijging van de erfpachtscanon in 
Holy-zuid met enkele honderden procenten niet aan-



vaardbaar. Een verhoging van 30 procent lijkt redelijk 
ten opzichte van de veel hogere erfpacht in Holy-noord. 

18 De raadscommissie voor personeelszaken en 
stadsontwikkeling gaat akkoord met inkrimping van de 
top van gemeentewerken van 4 naar 2 personen. Het 
aantal afdelingen gaat van 15 naar 6. De reorganisatie 
zal geen gedwongen ontslagen tot gevolg hebben. 

19 Gemeenteraadsverkiezingen. Opkomst 68,07 pro
cent. PvdA 29,2 procent, 11 zetels; W D 16,2 procent, 
6 zetels; CDA 20,4 procent, 8 zetels; D'66 5 procent, 
2 zetels; SGP/GPV/RPF 7,4 procent, 2 zetels; SP 14,5 
procent, 5 zetels; CPN/PPR/PSP 4 procent, 1 zetel, 
VL 2000 0,6 procent; ED 0,8 procent; Direct 1,9 pro
cent. 

21 Een kleine meerderheid van de NIVON-afdeling 
Vlaardingen wil het alcoholverbod in de Natuurvrien-
denhuizen opheffen. 

24 In 1985 is bij het gemeentelijk woningbedrijf de 
huurachterstand opgelopen tot 622.268 gulden, dit is 

De journalisten Aad Rietveld en Dick van der Lugt tijdens een 
politiek café. 13 maart 1986. 

1,88 procent van de jaarlijks te ontvangen huur. De 
leegstand bedraagt 1,08 procent. 

25 De kantonrechter beslist dat de kunstmestfabriek 
Windmill BV de arbeidsovereenkomst met ondeme-
mingsraadslid Petry van Kempen niet mag ontbinden. 
Windmill wilde hem ontslaan omdat hij verantwoor
delijk zou zijn voor wilde stakingen op 8 en 12 febru
ari. 

27 Woningbouwvereniging Samenwerking '77 begint 
in de Bilderdijkstraat met de renovatie van 144 huur
woningen. 

April 

5 Burgemeester Van Lier opent in het Stadsarchief 
de tentoonstelling Vlaardingen getekend, tekeningen 
van Cor Maarleveld 

6 WIK wordt waterpolokampioen eerste klasse in de 
zwemkring Rotterdam. 

8 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
Stichting Nationale Gedenkdagen wordt het jubileum
boekje Feesten in Vlaardingen overhandigd aan het 
gemeentebestuur. 

10 De toren van de Joannes de Dooperkerk aan de 
Hoogstraat zal worden hersteld. De gemeente trekt 
hiervoor 200.000 gulden uit. Van de provmcie krijgt 
Vlaardingen nog eens 130.000 gulden. 

12 Zeekadet Comelis de Man door de Stichting Car
negie Heldenfonds onderscheiden voor het redden van 
een vrouw uit de haven. 

16 De gemeenteraad wil één flatgebouw van vijftien 
woningen aan de Vaart bouwen. Zowel de Vlaardingse 
Raad voor Sport en Recreatie als ook de bewoners van 
de zogeheten Goudkust zijn tegen de woningbouw in de 
'groene long van de stad'. 

Als gevolg van de boycotactie tegen Zuid-Afrika van de 
werkgroep Vlaardingen tegen Apartheid besluiten de 
Amro-bank, de ABN en het reisbureau Prins geen 
vakantiereizen meer naar Zuid-Afrika te boeken. 
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Een potloodtekening van Cor Maarleveld. 5 april 1986. 

Openbare bijeenkomst van het CDA-vrouwenberaad. 
Gynaecoloog J. P. Engel spreekt over nieuwe vormen 
van voortplanting. 

De werkgroep Drugs en Alcohol verzorgt ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan in het stadhuis een thema
avond over alcohol. 

17 De hervormde diakonie verzoekt de Tweede 
Kamer de stelselherziening sociale zekerheid niet in te 
voeren. Steeds meer mensen met een uitkering moeten 
een beroep doen op diakonaal geld omdat zij niet meer 
rondkomen met hun uitkering. 

19 Het damesvoetbalteam van Fortuna wordt kam
pioen van de eerste klasse. 

20 Dirk van Campenhout vertrekt namens de Stich
ting Vlaardingen voor Ontwikkelingssamenwerking 
(VLOS) voor een oriëntatiereis naar de Filippijnen. 

21 De gemeente besluit de erfpacht in Holy-zuid met 
33 procent te verhogen. De verhoging geldt voor 

832 woningen waarvan de grond tussen 1966 en 1974 is 
uitgegeven. 

22 11 gemeenteraadsleden nemen afscheid. Toon 
Comelisse (PvdA) wordt benoemd tot ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. 

25 De Raad van State wijst het beroepschrift van de 
Organisatie van Vlaardingse Ondernemers (OVO) 
tegen afsluiting van het Emaus, de Voorstraat en de 
Schiedamseweg af. 

26 De voormalige vlaardingse molen De Hoop in 
Swartbroek (Weert) na restauratie opnieuw in gebruik 
genomen. 

28 Acht nieuwe woningen aan de Kortedijk in ge
bruik genomen. 

29 Installatie van de nieuwe gemeenteraad. Door de 
vastgelopen onderhandelingen tussen CDA, W D en 
PvdA kiezen de raadsleden een minderheidscollege be
staande uit Ysbrand van der Velden, Bas Goudriaan, 
Ary Maarleveld, Kees van de Windt (allen PvdA) en 
Atie den Hoedt-Hoogenboom (D'66). De gekozenen 
hebben hun benoeming in beraad genomen. 

30 40ste Havenloop. Huub van Pragt van VLTC Den 
Haag verbetert het record van Piet Vonk met 17 secon
den in een tijd van 18 minuten en 10 seconden. Winnaar 
bij de jeugd wordt Ricardo Stigter. Ina Valentin is 
winnares bij de dames. Tevens eerste marathon voor 
rolstoelrijders. 

Koninginnedag. Aubade op de Markt met medewer
king van 450 kinderen uit Ridderkerk in Ot- en Sien-
kleding. Optreden van Debbie, Albert West, Angeline 
van Dijk en Koos Alberts, presentatie Ciska Peters. 
Mars om de Haven door de Oude Pijpers. Talloze 
activiteiten op het Veerplein, het Liesveld, de sport
velden, in de Grote Kerk en de buurthuizen. 17 in
woners ontvangen een koninklijke onderscheiding. 

Mei 

1 1-mei viering. Bijeenkomst in de NIVON-boerderij 
van de PvdA met tweede kamerlid Klaas de Vries en 
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Installatte van de nieuwe gemeenteraad. 29 april 1986. 

Jantje Kieboom. Bijeenkomst in de Harmonie van 
CPN en PSP met een declamatie van Lieke Thesing en 
een optreden van de Amazing Stroopwafels. 

2 In Triangel viert de Socialistiese Partij haar ver
kiezingswinst. 

3 De 26ste Bevrijdingsronde wordt gewonnen door 
het vlaardingse duo René de Boer en Ruud Christof-
fers. 

4 Dodenherdenking 1940-1945. Bijeenkomst bij het 
stiltecentrum op de begraa^laats Emaus en het Geu-
zenmonument op de Markt. Stille tocht naar het ver-
zetsmonument op het Verploegh Chasséplein. 

7 Het voorlopige college van burgemeester en wet
houders verdeelt de portefeuilles: de PvdA'ers Ysbrand 
van der Velden, Bas Goudriaan en Ary Maarleveld 
houden hun portefeuilles uit het vonge college, de 
heer Maarleveld neemt de taken over van mevrouw 
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Hoogendijk en de heer Goudriaan van de heer Madem. 
De onderhandelingen over een nieuw college slepen 
zich voort. 

9 De vlaardingse huisartsen werken samen met Am
nesty International door via hun wachtkamers de folder 
'Vlaardingers vechten voor mensenrechten' te versprei
den. 

15 Op de Blokmakersplaats wordt een informatiekast 
van het Rode Kruis geplaatst. 

Opgericht de plaatselijke afdeling Loesje, de am-
hemse positief denkende beweging die deelneemt aan 
de Kamerverkiezingen. Loesje appelleert aan onlust
gevoelens jegens de politiek. 

Remi Poppe. 2 mei 1986. 
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PvdA-wethouder Kees van der Windt. 15 mei 1986. 

Met Kees van der Windt als vierde wethouder heeft 
Vlaardingen een Pvd A-minderheidscollege. 

16 Een vlaardings bedrijf heeft door middel van 
valse facturen 8 miljoen gulden aan belasting ont
doken. 

17 Vanaf het Liesveldviaduct vertrekken bussen naar 
Woensdrecht voor de demonstratie tegen kruisraket
ten. 

21 Tweede Kamerverkiezingen. Opkomstpercentage 
84,4 procent. Uitgebrachte stemmen 48.156. PvdA 
18.602 (38,5 procent), CDA 12.916 (26,8), W D 7.148 
(14,8), D'66 3.821 (7,9), PSP 443 (0,9), SGP 1.174 
(2,5), CPN 289 (0,6), PPR 628 (1,3), RPF 622 (1,3), 
GPV 392 (0,9), CP 265 (0,6), SP 1.314 (2,7). 

22 De gemeente krijgt een provinciale subsidie voor 
een recreatieproject in de binnenstad. Hiermee worden 



in de Vettenoordsepolder groenvoorzieningen aange
bracht. 

22-31dec. J. van Beylen, directeur van het Nationaal 
Scheepvaartmuseum te Antwerpen opent in het Visse
rijmuseum de tentoonstelling 'Zeeland, uyt de zee ge-
vischt'. 

26 Jaarverslag 1985 van het Instituut Burgerraadslie
den: 1.402 vrouwelijke cliënten en 1.239 mannelijke. 

27 Het gemeentebestuur besluit de compostbakken-
actie te subsidiëren. De actie is een initiatief van de 
Vereniging tegen Milieubederf in samenwerking met 
het Natuur Educatief Centrum. 

Het zevenriende-eeuwse pand aan de Westhavenkade 38. 
14 ]um 1986. 

ÈÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊ^ÊmmÊÊiaKm. 

Ingrid Houthuysen ontvangt aan de Technische Hoge
school te Delft de ingenieursbul materiaalkunde. Zij is 
de eerste nederlandse vrouw die in deze richting afstu
deert. 

30 Uit het jaarverslag 1985 van de gemeenteUjke so
ciale dienst blijkt dat 584 bijstandscUënten slachtoffer 
werden van de voordeurdelersregeling. 

In water uit de Broekpolder zijn giftige pesticiden en 
kankerverwekkende pcb-verbindingen gevonden. 

31-1 aug. Jaarlijkse tentoonstelling van werk van 
cursisten in galerie De Duig onder het motto Presen
tatie '86. 

Juni 

2 De protestants-christelijke Jenaplanschool voor 
basisonderwijs 't Kompas viert haar 10-jarig bestaan. 

4 Verkiezingen medezeggenschapscommissies van 
gemeentelijke instellingen. Opkomstpercentage 
75,9 procent: ABVA-KABO 30 zetels; Christehjke 
Federatie van Overheidspersoneel 10 zetels; Neder
landse Bond van Gemeenteambtenaren 2 zetels; 
Bond van Technische Ambtenaren 1 zetel; niet ge
organiseerden 16 zetels. Opvallend is de magere op
komst bij de gemeentesecretarie en de Algemene 
Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaar
den. 

5 John Ranshuijsen gekozen tot voorzitter van de 
PvdA-fractie in de gemeenteraad. Oud-wethouder Jan 
Madem wordt voorzitter van de WD-fractie. 

De stadhuisboden krijgen een nieuw kostuum: een 
driedelig blauw-grijs pak van honderd procent ge
kamde wol. 

7 Het tamboer-, trompetter- en majorettenkorps 
Liberté viert zijn 25-jarig bestaan met een steroptocht 
door Vlaardingen. 

11 In een brandbrief aan het gemeentebestuur eisen 
jongeren uit Holy een eigen clubhuis, omdat voor deze 
groep in de wijk niets gedaan wordt. 

43 



Leerlingen versieren een muur van de Stadsgehoorzaal met graffiti. 25 juni 1986. 

12 De huren van de ouderenwoningen Drieén-Huysen 
en de Wouthof gaan met 48 en 170 gulden omlaag onder 
druk van de Socialistiese Partij. Wanneer het rijk niet 
te hulp schiet, is de stichting binnen zes jaar failliet. 

De gemeentebibHotheek heeft in 1985 24.575 boeken 
uitgeleend, een stijging van 6,21 procent ten opzich
te van 1984. Het ledenaantal steeg van 29,09 naar 
32,33 procent van de bevolking. Hiermee ligt Vlaar-
dingen boven het landelijke gemiddelde. 

De restauratie van 2 zeventiende eeuwse panden wordt 
opgenomen in de ontwerp begroting 1987-1991: het 
pakhuis. Westhavenkade 38 en de Sarynehoeve, Zuid-
buurt 34. De kosten worden geschat op 170.000 gul
den. 

16 De Streekmuziekschool Nieuwe Waterweg-Noord 
en het buurthuis De Haven starten gezamenlijk een 
popproject. Het doel is om jongeren enthousiast te 
maken voor het spelen van popmuziek. 

14 Opgericht de Stichting Volksuniversiteit Vlaar-
dingen. 

18 Coen Biel voor de derde keer vlaardings dam-
kampioen. 
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Eerste paal geslagen voor de parkeergarage aan de 
Afrol. 

Verscherpt toezicht op te vroeg buiten zetten van huis
vuil. Deze maatregel moet wantoestanden door open
gemaakte vuilniszakken voorkomen. 

19 De toren van de Joannes de Dooperkerk voor de 
tweede keer met sloop bedreigd door de hoge herstel-
kosten. 

23 Eerste bevalling in het bubbelbad van sauna 
Arons. 

25 De renovatie van het Stadsgehoorzaalcomplex is 
financieel onverantwoord, aldus de conclusie van een 
onderzoek in opdracht van het gemeentebestuur. 

Leerlingen van de openbare scholengemeenschap Pro
fessor Casimir versieren een blinde muur van de Har
monie met graffiti. 

26 De opheffing van de gemeentelijke kredietbank 
ondervindt weerstand. De gemeente stelt een onder
zoek in naar de mogeUjkheid om de kredietbank onder 
te brengen bij de sociale dienst of af te stoten naar de 
Bondsspaarbank. 

De veerdienst tussen de Trekkade in Maasland en de 
Broekpolder in Vlaardingen wordt hervat. 

27 De gemeenteraad verwerpt de meerjarenbegro-
ting 1987-1991. 

28 Ruim 100 oud-leden van het vroeger populaire 
tamboer- en pijperkorps De Pijpers geven ter gelegen
heid van het 100-jarig bestaan van CJV Liefde en 
Vrede een optreden in de binnenstad en op het VFC-
terrein. 

Juli 

1 De openbare scholengemeenschap De Vaart 
neemt deel aan een landelijk experiment: de school 
wordt een proeftuin voor een driejarige opleiding voor 
voortgezet basisonderwijs en voor het daarop volgende 
beroepsonderwijs. 

Cor de Zwart. 11 juli 1986. 

2-5 Nationaal open golfkampioenschap in de Broek
polder. 

Verschenen de verhalenbundel Goena-Goena van de 
vlaardingse schrijver Daniël Kandou. 

7 De verontreiniging van het water in de Broekpol
der is niet verontrustend, aldus een onderzoek. 

10 De gemeente vindt de vraagstelling in het onder
zoek van de Consumentenbond over het verkeers
circulatieplan tendentieus. Er is sprake van miskenning 
van het doel: het verkeersbelang, het parkeerprobleem 
en de verbetering van de verkeersveiligheid en het 
milieu. 

Verschenen poëziebundeltje van de vlaardingse schrijfster 
C. M. van den Berg-Akkerman: Als ik een viool was. 

11 Bassie en Adriaan verzorgen aan boord van het 
hospitaalschip Henry Dunant een show voor gehandi
capte kinderen. 

De Stadsgehoorzaal trok in 1985 18.098 bezoekers 
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tegenover 14.400 in 1984. De Harmonie had in 1985 
3.124 bezoekers, ruim 550 meer dan in 1984. 

De door een inwoonster van Vlaardingen opgerichte 
Van Rappard Garde is door weerstand vanuit de bevol
king opgeheven. De oprichtster is inmiddels actief bin
nen het Jongerenfront Nederland. 

Op 51-jarige leeftijd overlijdt Cor de Zwart, voorzitter 
van de afdeling Vlaardingen van de ABVA-KABO en 
gemeentelijk ARBO-functionaris. 

12 Op 76-jarige leeftijd is overleden oud-verzetsstrij-
der Paul van Rijn. 

20 Shell wint het tweede Zeshoektennistoumooi. 

21 Vlaardingen krijgt ruim vier ton subsidie uit het 
Europees Sociaal Fonds ESF voor beroepsopleidingen 
voor buitenlandse vrouwen en vrouwen die een nieuwe 
kans wagen op de arbeidsmarkt. 

22 Uit een woning aan de Heiligerleelaan is een post
zegelverzameling ter waarde van 200.000 gulden gesto
len. 

26 Aad Zoutendijk speelt in de Grote Kerk op het 
orgel tijdens de Bachherdenking. 

29 Caroline Vis wordt nationaal tenniskampioen in de 
leeftijd tot en met 16 jaar. Ze mag nu deelnemen aan de 
europese tenniskampioenschappen in Lissabon. 

30 Het blazoen van de amsterdamse rederijkers
kamer d'Eglantier gaat twee maanden van het vlaar-
dingse stadhuis naar het Historisch Museum in Amster
dam voor de tentoonstelling De smaak van de elite, 
amsterdamse kooplieden en hun cultuur in de zestiende 
eeuw. 

Augustus 

1 Onderwijsvoorrangsgebied Vlaardingen, een sa
menwerkingsverband van openbaar en bijzonder basis-, 
speciaal- en voortgezet onderwijs en enkele welzijns-
instellingen, van start met als doel de taalachterstand 
bij kinderen weg te krijgen. 

3-17 Jeffrey van Loon naar de wereldkampioen
schappen zwemmen voor gehandicapten in Gothen
burg. 

4 Omroep Vlaardingen verzorgt het VARA-pro
gramma Luchtruim. 

6 Zes nieuwe buitenbanen voor tenniscentrum 
Hoogendijk. 

Herdenking slachtoffers van de atoombom op Hiro
shima: wandeling van de Kortedijk naar het rosarium 
bij het Holyziekenhuis, waar anjers en chrysanten in de 
vorm van een kraanvogel worden gelegd. 

7 Rellen rond de busbaan tussen Vlaardingen en 
Schiedam worden gesmoord door toepassing van de 
snelrechtprocedure. 

Het blazoen van de amsterdamse rederijkerskamer d'Eglantier. 
30 juli 1986. 
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Herdenking van de slachtoffers van Hiroshima. 6 augustus 1986. 

9 De gemeente is van plan langs de Nieuwe Water
weg één hectare van het oeverbos De Lickebaert voor 
naaktrecreatie aan te wijzen. 

13 Bezuinigingen van minister Brinkman van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur komen hard aan: de rijksbij
dragen voor sociale en culturele activiteiten gehalveerd. 

14 De Derde Wereldkinderclub van de VLOS van 
start. Aan de hand van verhalen, poppenkast en films 

worden kinderen van 6-12 jaar in contact gebracht met 
het leven van kinderen uit andere landen. 

18 H. den Boer overhandigt het eerste exemplaar van 
zijn Viaardingse Geslachten op het stadsarchief aan zijn 
echtgenote. Uitgever is de Historische Vereniging 
Vlaardingen. 

18-21 Zesde viaardingse avondfietsvierdaagse met 
600 deelnemers. 
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19 Minder toeristen in Vlaardingen tijdens de zomer
maanden. 

20 Irene van der Laan wint in Canada een zwemwed-
strijd over 64 kilometer in 19 uur en 5 minuten. 

27 Vier vlaardingse bakkers presenteren Kenia-
brood. Van ieder verkocht brood gaat 50 cent naar 
ontwikkelingshulp. 

30 Geopend het clubhuis van zwemvereniging VZC 
op de bovenverdieping van het Kolpabad. 

Kunstkringloop langs vlaardingse kunstinstellingen: de 
Vrije Academie, Archeoruimte en Artotheek, Stads
gehoorzaalcomplex, Visserijmuseum, muziekcentrum 
Ton Stolk, De Duig, Kunst + en Streekmuseum Jan 
Anderson. 

Open dag in de Harmonie en de Stadsgehoorzaal met 
optreden van het Amsterdamse Volks Salon- en Amu
sementsorkest en De 3 Heren. 

30-31 Receptie en waterpolotoernooi ter gelegenheid 
van het 60-jarig bestaan van VZC. 

30-20 sept. Groepstentoonstelling van vlaardingse 
beeldende kunstenaars in het theatercafé. 

De werkloosheid daalde in deze maand in het Rijn
mondgebied met 885 personen en in Vlaardingen 
met 15. 

September 

2 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 
mag drie proefboringen in de Broekpolder verrichten. 

Annet Groen begint in de Emmastraat kinderkleding
zaak Het Groene Maantje. De kleertjes maakt ze zelf. 

4 Mient Jan Faber, secretaris van het Interkerkelijk 
Vredesberaad IKV, spreekt in het kader van de vredes-
week: ontspanning is ondeelbaar. 

De gemeenteraad besluit, na inspanning van de Histo
rische Vereniging Vlaardingen, met 22 tegen 11 stem
men de Cuyperstoren aan de Hoogstraat te laten staan 
en voor 347.000 gulden op te knappen. 

6 Het Haring- en Bierfeest trekt 115.000 bezoekers. 
Lee Towers trekt de meeste belangstelling. 

8 28 vlaardingse kunstenaars wonen in de artiesten-
kolonie Het Kameel, dat Patrimonium heeft laten bou
wen aan de Landstraat. 

9 Toezegging voor de verhuizing van de bibliotheek 
naar het Veerplein is definitief. Als het meezit wordt 
het nieuwe pand vóór 1990 in gebruik genomen. 

10 De schoolbesturen voor basis- en speciaal onder
wijs sturen een bezwaarschrift aan de Tweede Kamer 
over de bezuinigingsmaatregelen van minister Deet-
man. 

12 De Vereniging Tegen Milieubederf in en om het 
Nieuwe Waterweggebied VTM verkoopt compostvaten 
die door de gemeente worden gesubsidieerd. 

14 Open dag in het nieuwe danscentrum Tou Vounou 
in de Landstraat. Er komen cursussen ritmisch dansen, 
meditatief dansen en buikdansen. 

15-20 EHBO-coUecte. Opbrengst: 8.367 gulden en 
85 cent. 

Presentatie van het Keniabrood. 27 augustus 1986. 
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Jan Brouwer ontvangt de Vlaardmgen Promotie Prijs. 23 sep
tember 1986. 

16 Het D'66-gemeenteraadsIid Atie Hoogenboom 
moet van haar partij uit de raad, omdat ze samenwoont 
met de fractievoorzitter van de PvdA, John Ranshuij-
sen. Zij weigert. 

19 Zeven vlaardingse badmintonclubs komen met 
een plan voor een derde sporthal. 

Verzet tegen de plannen om een deel van het oeverbos 
De Lickebaert te bestemmen voor naaktrecreatie. 

19-28 Vredesweek met als thema: de verhouding tus
sen Oost en West. 

23 Jan Brouwer, voorzitter van de Stichting Haring
en Bierfeest Vlaardingen, krijgt de Vlaardingen Pro
motie Prijs. 

25 De gemeente koopt vijf kunstwerken van vlaar
dingse kunstenaars. 

26 De nar wordt het symbool van het culturele feest 
Vlaardings Landjuweel, dat in juni 1987 gehouden 
wordt. 

27 Joop van Dorp opent een zeilmakerij in het voor
malige pand van drukkerij Verboom aan de Haven
straat. 

30-2 nov. Vlaardingse kunst uit het Streekmuseum 
Jan Anderson in het Zonnehuis. 

Oktober 

2 De gemeenteraad stemt tegen de invoering van de 
tweede fase betaald parkeren. 

4, 5 Brons voor de judoka's Marcel Dekker en Ed
win Koetsenruyter van sportschool Hoogendijk op de 
nederlandse jeugdkampioenschappen. 

5 Ton Werkman wint prijzen met zijn film Millie en 
Billie op het Beneluxfilmfestival en het internationale 
speelfilmfestival in Gent. 

6 Ondanks protesten wil de gemeenteraad toch een 
deel van het Lickebaertbos voor naaktrecreatie bestem
men. 

7 Na een reparatie staat de stadsomroeper weer op 
de sokkel aan de Westhavenplaats. 

Leerlingen van de LEAO Beneden Maas richten een 
jeugdhandelsondememing op. Greenwave BV. De 
winst gaat naar de Stichting Zeehondencrèche in Pieter-
buren. 

9 Verschenen: 1886-1986 100 jaar Liefde en Vrede 
Vlaardingen. 

15 Wethouder Ary Maarleveld installeert een nieuwe 
contactraad emancipatiezaken. Deze raad bestaat uit 
11 vrouwen die plannen van vrouwengroepen door
geven aan de gemeente en het emancipatiebeleid kri
tisch volgen. 

16 De gemeente meldt drie projecten aan in het kader 
van het provinciaal werkgelegenheidsplan: aanleg zui
delijke randweg, renovatie van straten in en om het 
Liesveld en herinrichting van het winkelplein bij de 
Holièrhoek. 
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De Socialisttese Partij zamelt kleding in. 28 oktober 1986. 

21 Het Chilicomité en Amnesty International protes
teren tegen de massa- arrestaties en de noodwetgeving 
in ChiU. Tijdens de manifestatie Andere Markt spreken 
gevluchte Chilenen. 

22 Oud-visser J. Muis neemt het eerste exemplaar van 
het Historisch Jaarboek 1986 in ontvangst. In het jaar
boek staan naast de kronieken van 1935 en 1985 artike
len over vlaardingse visserskinderen omstreeks 1900, 
de SDAP afdeling Vlaardingen 1918-1940 en 400 jaar 
vlaardingse brandweer. 

23 Schiedam, Vlaardingen en Maassluis vragen ge
deputeerde staten toestemming om een regionaal edu
catief centrum te mogen oprichten. 

28 De Socialistiese Partij zameU ruim twee ton kleren 
en schoenen in voor het Afrikaans Nationaal Congres 
(ANC). 

In de kantine van het stadhuis vindt de huldiging plaats 
van sportkampioenen. 

29 Omdat het bestuur geen opvolgers kon vinden, 
houdt de Vereniging Vrouwen in de Bijstand na 6 jaar 
op te bestaan. 

31 Het derde gezinsvervangende tehuis van de Her
man Frantsenstichting geopend in de Azaleastraat. 

November 

24 Het Zonnehuis bestaat 20 jaar. 3 VFC reikt erepenningen uit aan leden die 60 jaar 
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bij de vereniging zijn: W. Paalvast, L. Steenhoek, 
G. van der Windt, M. Sprij, J. Dekker en R. Coen-
radi. 

3 Uit gebrek aan belangstelling heft de afdeling 
SchiedamA'laardingen van de Jonge Socialisten zich
zelf op. 

Drie Vlaardingers verzoeken de Kroon om het besluit 
van de gemeenteraad over de naaktrecreatie te schor
sen. 

De koninginnelantaarn bi] station Vlaardingen Centrum. 3 no
vember 1986. 

Een opknapbeurt voor de verwaarloosde koninginne
lantaarn uit 1901 bij station Vlaardingen Centrum kost 
de gemeente 30.000 gulden. 

5 De leidse universiteit doet onderzoek naar het 
taalgebruik van de Vlaardingers. 

6 De Stichting Vlaardingse Vrouwenraad houdt een 
themadag over de plaats van het gezin in de verande
rende samenleving, 

7-17 In de Lijnbaanhallen wordt het 100-jarig bestaan 
van CJV Liefde en Vrede gevierd door 1.200 oud-
leden. 

11 De gemeente geeft handbalvereniging WIK een 
eenmahge subsidie van 75.000 gulden. De club heeft 
176.000 gulden nodig voor een nieuw onderkomen in de 
Westwijk. 

Door de Vettenoordsepolder komt een recreatieve 
route. Vlaardingse kunstenaars wordt gevraagd met 
ideeën te komen voor muurschilderingen. Voor dit pro
ject krijgt de gemeente een subsidie van 100.000 gul
den. 

11-13 De sluisdeuren van de Oude Haven gesloten 
om het gifwater uit de Rijn tegen te houden. 

15 De vlaardingse gemeenteraad verwerpt met 21 
tegen 14 stemmen na een marathonvergadering de be
groting voor 1987. De fractie van de Socialistiese Partij, 
die het PvdA-minderheidscoUege eerst steunde, stemt 
tegen. 

17 De vier PvdA-wethouders stellen hun zetels ter 
beschikking. 

19 De wijk Holy-noord krijgt na jaren een jongeren
centrum. Een school aan de Brusselweg wordt hiervoor 
verbouwd. 

22 Intocht Sint Nicolaas. 

Bazar in de christelijke scholengemeenschap Groen 
van Prinsterer. De opbrengst, 14.000 gulden, is be
stemd voor de filippijnse havenstad Bacolod. 
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24 Stadsarchivaris Poelstra neemt het eerste exem
plaar in ontvangst van De zeehelden Evertsen van de 
heer P. van der Leeden. 

25 Bij uitgeverij Brouvelle verschijnen twee nieuwe 
boekjes: Vlaardingen in de Patriottentijd en De Groote 
Visserij. 

26 Vanwege de bezuinigingen moet het aantal bedden 
in het Holyziekenhuis vóór eind 1988 dalen van 346 
naar 305. 

De voormalige herberg Het Zwarte Paard. 5 december 1986. 

28 Twee Vlaardingers geverbaliseerd voor het ver
handelen van drugs. 

December 

1 Na een uitspraak van de Raad van State moet 
sauna Arons in de Waalstraat dicht. Bovenburen waren 
in beroep gegaan wegens overlast. 

De PvdA, het CDA en D'66 gaan akkoord met het 
voorstel om de parkeertarieven voor een jaar te ver
lagen naar 1 gulden per uur. 

4 Wethouder Y. van der Velden stort het eerste 
beton voor de nieuwe kunststofatletiekbaan in de Zuid-
buurt. 

5 De Historische Vereniging Vlaardingen heeft 
voorlopig, ondanks een raadsbesluit daartoe, de sloop 
van de voormalige herberg Het Zwarte Paard aan de 
Kortedijk kunnen verijdelen. 

9 Zes vlaardingse sportclubs, krijgen in totaal 
117.500 gulden voor het opknappen of vernieuwen van 
hun accommodaties: de voetbalverenigingen De Zwalu
wen, RK WIK, HVO en Fortuna, volleybalvereniging 
Vlaardingen Holy en watersportvereniging De Bom-
meer. 

11 Wethouder B. Goudriaan slaat de eerste paal voor 
55 premiekoopwoningen aan de Oosthavenkade. 

13 Tijdens de Salon de Harmonie, het voormalige 
literair café, wordt een fonds in het leven geroepen om 
de Harmonie te redden van de slopershamer. 

14 Kunstmestfabriek Windmill BV krijgt een lozings
verbod voor cadmiumhoudend afvalgips. 

17 Oud-burgemeester mr. J. Heusdens overlijdt op 
76-jarige leeftijd. 

18 Aad Zoutendijk geeft zijn 600ste lunchconcert in 
de Grote Kerk. 

De vlaardingse journalist Rolf Hoekstra schrijft een 
boek over de oorlog in Afghanistan: Paardehoeven in 
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Oud-burgemeester mr J Heusdens. 17 december 1986 

tanksporen, gebaseerd op de dagboeken van Hugo de 
Oude, die in Afghanistan is geweest. 

Het staat nog niet vast dat de Stadsgehoorzaal en de 
Harmonie verbouwd gaan worden. Volgens de Rijks
commissie van Advies voor de bouw van schouwburgen 
en concertzalen kost een verbouwing te veel. 

19 Officiële opening van de parkeergarage aan de 
Afrol. 

22 Het stadsarchief wordt na een verbouwing van 

drie maanden heropend door burgemeester Van Lier. 

De voor het Visserijmuseum bestemde opbrengst van 
zomerzegels 1986 bedraagt 25.000 gulden. 

30 Expositie Schip in Zicht in het Visserijmuseum. 
Regelmatig worden schepen belicht die een bijzondere 
plaats innemen in de nederlandse visserij op de Noord
zee. 

31 Het open jongerencentrum OJC gaat opnieuw 
open en heet nu Labyrint. 
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