
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1937 

Matthijs A. Struijs, Stadsarchief 

Januari 

1 De gemeenteraad van Rotterdam besluit de 
gronden aan de Maas onder de gemeente Vlaardingen 
voor 800.000 gulden over te nemen van de HoUand-
Amerikalijn. 

2-7 Diverse feestelijkheden ter gelegenheid van het 
huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard: 

2 - Opvoering van het historisch blijspel 'Kaat 
Mossel' in de Harmonie. 

Leden van het ere- en uitvoerend comité voor de viering van 
Januari 1937. 

4 - Bijeenkomst van de hoogste klassen van de 
openbare- en bijzondere scholen in de Grote 
Kerk. 

Bonte avond in 'Liefde en Vrede'. 

5 - Onder meer: Allegorische optocht. 

6 - Schoolfeest. Autotocht voor oudste inwo
ners. Herhaling van de optocht en tweede opvoe
ring van 'Kaat Mossel'. 

7 - Radio-ooggetuige verslag van het huwelijk in 
Den Haag. Muziek in de stad. Groot vuurwerk. 

6 De Vereniging 'Patrimonium's Woningen' plant 

de huwelijksfeesten van Prinses Juliana en Prins Bernhard. 
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op het plein van de Van Lennepsplaats een herinne
ringsboom ter gelegenheid van het huwelijk van Prin
ses Juliana en Prins Bernhard. 

8 In de 'Oranje Cineac' in het Luxor-theater wordt 
een reportagefilm van de huwelijksplechtigheid van 
Prinses en Prins vertoond. 

De Rotterdamsche Margarine Industrie (ROMI) van 
J. Zwerver, aan de Kon. Wilhelminahaven is onder 
nr 10 aangesloten op het telefoonnet. 
N.B. Totaal aantal aansluitingen 754. 

De Vlaardingse kunstschilder Frans Weiland expo
seert in Huize 'Oude Delft 62' te Delft. 

11 Ingesteld is een commissie ter bevordering van 
werkverschaffing en -verruiming voor Vlaardingen, 
Vlaardinger-Ambacht, Kethel en Spaland, Maassluis 
en Rozenburg. 

12 M. Noordhoek viert zijn 25-jarig jubileum als 
voorzitter van het Mannenkoor 'Orpheus'. 

13 Ter gelegenheid van het Kerstfeest en het vor
stelijk huwelijk heeft de N.V. Magnesit- en Amaril-
fabrieken een bedrag van 850 gulden verdeeld over de 
diaconieën en armbesturen. Het personeel kreeg op 5 
en 7 januari verlof met behoud van loon en hen werd in 
de zomer een tocht per touringcar toegezegd. 

14 Kerkconcert in de Oosterkerk door W. Polder
man, orgel, en Louis van Tulder, tenor. Gering be
zoek. 

Twee jongens van 8 en 9 jaar aangehouden wegens 
diverse vernielingen en diefstallen van snoep. 

15 De stoomlogger 'Groningen', VL 150 van de 
N.V. Zeevisscherij 'Nederland', directeur I. J. Hoo-
gendijk, verkocht naar Katwijk. 

18 Het aantal ingezetenen van Vlaardingen steeg in 
1936 met 518 personen tot 30.309. 

Het uitbreidingsplan gewijzigd in verband met de 
voorgenomen bebouwing van de grond ten westen van 
de Burg. Pruissingel. 

De gemeente Vlaardingen gaat een overeenkomst aan 
met de N.V. 'Gekro' te Overschie inzake de opruiming 
van kadavers. 

Uitvoering door het zangkoor van de afdeling van 
Toonkunst, o.l.v. Arnold Vranken, in de voormalige 
Gereformeerde Kerk aan de Binnensingel, met mede
werking van 'Die Haghe Sangers' o.l.v. Jos Vranken Jr. 

21 De VL 195 'Prins Hendrik der Nederlanden', 
schipper A. Poot, is als eerste beuger in dit seizoen aan 
de markt in IJmuiden, na een reis van 12 dagen met 
een geringe vangst: 1 kist gul, 5 stuks dode kabeljau
wen, 7 dode lengen, 4 stuks rog en 5 stuks vleet. Be-
somming: 290 gulden. 

22 Zij die opgenomen zijn in een krankzinnigen-, 
idioten-, doofstommen-of blindeninstituut behoeven 
niet te verschijnen voor de keuringsraad voor de 
dienstplicht. 

23 Het belastingkantoor verplaatst naar het Post
kantoor (= het huidige Visserijmuseum). 

25 De Jongelingsvereniging op Gereformeerde 
Grondslag 'Soli Deo Gloria' viert haar 50-jarig be
staan. 

De gemeente Vlaardingen gaat samen met de gemeen-

In het derde pand van rechts was tot 1937 het Belastingkan
toor gehuisvest. 23 januari 1937. 
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te Schiedam een openbaar slachthuis bouwen en ex
ploiteren. 

27 In het jaarverslag van de Kamer van Koophandel 
over 1936 wordt opgemerkt dat de werkverruiming 
voor de grote scheepswerven verheugend is. 

29 De heer J. Bagchus doet zijn slagerij aan de Een-
drachtstraat na 33 jaar over aan A. Zeeuw. 

Februari 

1 Korte periode van hevige vorst. 

In januari in Vlaardingen aangekomen 74 stoomsche-
pen, waarvan 18 bunkerschepen. 

Geopend aan de Ie Van Leijden Gaelstraat de garage 
Van der Vlies. 

Het aantal ingeschreven werkzoekenden in Vlaar
dingen bedraagt 2.498. 

3 Bij de Gemeentereiniging is een varken in bewa
ring. De eigenaar van de krulstaart gelieve zich aldaar 
te melden. 

De winkeliersvereniging 'Ons Belang' te Vlaardinger-
Ambacht viert haar 50-jarig jubileum in 'De Gouden 
Leeuw' aan het Emaus. 

Het VlOS-busje, bijgenaamd "het veulentje", voor het Raad
huis in Vlaardinger-Ambacht. 15 februari 1937. 

5 In Vlaardingen staan 246 huurwoningen leeg, 
met huurprijzen van 1 gulden tot 7 gulden per week. 
Daarvan 55 met de huurprijs van 5 gulden 1 cent, tot 
5 gulden 25 cent per week. 

Een net persoon biedt zich aan voor het ophalen van 
huishuur of iets dergelijks. 

De prijs van een brood wordt met 1 cent verhoogd, zo
dat waterbrood nu 18 cent, melkbrood 21 cent en 
bruinbrood nu 17 cent kost. 

De N.V. Betz & Van Heyst's Handelmaatschappij 
heeft onderhands aanbesteed de inrichting en installa
tie van een electrische kuiperij, voorzien van de nieuw
ste machines. 

Uitgegeven is een herinneringsalbum van de Vlaar-
dingse feesten ter gelegenheid van het huwelijk van 
Prinses Juliana en Prins Bernhard. Prijs: 25 cent. 

Het aantal inwoners van Vlaardinger-Ambacht steeg 
met 584 personen tot 4.547. In de laatste tien jaar werd 
het inwonertal dus verdrievoudigd en dat was iets 
waarvoor het Rijk een eeuw nodig had, wordt in de ge
meenteraad van Vlaardinger-Ambacht met gepaste 
trots opgemerkt. 

7 Na de voetbalwedstrijd De Hollandiaan-Fortuna 
raakten enige spelers handgemeen, terwijl daarna nog 
een speler van Fortuna werd mishandeld. Proces-ver
baal is opgemaakt. 

10 In de voormaUge Gereformeerde Kerk aan de 
Binnensingel wordt vertoond de zendingsfilm 
'Papoealand' (Noord-Nieuw-Guinea). 
N.B. 800 kinderen en 300 volwassenen zagen deze 
film. 

13 De 22-jarige Hendrik Seen verdronken bij de 
'Nieuwe Matex'. 

15 De autobusdienst van Delft, over Kethel, Vlaar
dinger-Ambacht en Schipluiden, onderhouden door 
de VIOS te Wateringen, gestaakt. 

In de gemeenteraad wordt de doorbraak van de Hoog-
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Is het II al bekend, 
dat men voor a.s. moedertjes, de 

Kraamafdeeling 
in „8IL0AM", Verploegh Chaseëplein 5, 
boven 

heeft ingericht? 
Zoodat iTien in staat gesteld wordt, 

tegen prijzen naar draagkracht, de be
valling aldaar af te wachten. 

Hopende dat zulks zeer in den smaak 
valt, daar hierdoor in een groote be
hoefte wordt voorzien, noodigen wij U 
uit de afdeeling a.s. week van 15—IV 
Febrnarl 1937, van 2—4 n.m. te 
beclchtlKen. 3203 30 

Bij voorbaat dankend. 

Mei. i mmm, uikkm^, 
MBTf. J. DE RUIIEI VliK. Directrice, 
Verploegh Cbassépl. 5,Vlaardingen. 

15 februari 1937. 

Straat naar het westelijk stadsdeel als urgent gezien 
vanwege het verkeersgevaar in de Schoolstraat en 
Brede Havenstraat, maar door de economische om
standigheden kan nog niet tot de doorbraak worden 
overgegaan. 

De Vlaardingse gemeenteraad klaagt over de concur
rentie van Vlaardinger-Ambacht. Het moet uit zijn 
met het wonen van onderwijzers en ambtenaren in die 
randgemeente: er zit iets scheef in het opstrijken van 
salaris voor een eerste klas gemeente en het gaan wo
nen in een derde klas gemeente. 

In het Rusthuis 'Siloam', Verploegh Chasséplein 5, is 
een kraamafdeling voor zes aanstaande moeders inge
richt. Naast het vastgestelde tarief zal er ook naar 
draagkracht worden geholpen. 

15-20 In de Haven achter de Visbank ligt het ten-

toonstellingsschip 'Klein Artis', waarin meer dan 
2.000 opgezette dieren en preparaten, alsmede leven
de dieren. 

17 De afdeling Vlaardingen van de Rooms-Katho-
lieke Bond voor grote gezinnen houdt haar jaarverga
dering. 

19 In de gemeenteraad wordt besproken dat de vijf 
gulden vergoeding voor de leden van de stembureaus 
veel te laag is. 

Tegen de meubelfabrikant A.S. uit Vlaardingen wordt 
een boete van 50 cent of 1 dag hechtenis geëist, voor 
het zonder vergunning in dienst hebben van drie 
vreemdelingen. 

21 Voetbalvereniging 'De HoUandiaan' wint in Rot
terdam met 2-0 tegen VOC (Volharding Olympia 
Combinatie) en behaalde daardoor het kampioen
schap van de 3e klasse C van de KNVB. 

22 De Vlaardingsche Spijskokerij verstrekte in de 
afgelopen week 1.730 porties warme soep en 120 bro
den. 

23 Op 52-jarige leeftijd is overleden de heer Evert 
Spit, hoofd van de Gereformeerde Koningin Emma-
school. 

26 De stoomlogger VL 25 'Noordbrabant' van de 
N.V. Zeevisscherij Maatschappij 'Nederland', ver
kocht aan J. J. van der Toorn te Scheveningen. 

Gevraagd: Melkers voor Duitsland. 

De brigade van de Rijksveldwacht overgeplaatst naar 
Overschie. In Vlaardingen blijft nog slechts één Rijks-
veldwachter in funktie. 

Maart 

1 Het presentiegeld voor leden van de stembureaus 
in Vlaardinger-Ambacht wordt verhoogd van 4 naar 
6 gulden per zittingsdag. 
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5 Op de gemeentekwekerij zijn zeven krielkuikens 
geboren, hetgeen voor de tijd van het jaar een bijzon
derheid is. 

8 De Vereniging 'Kindervoeding' deelt mee dat 
vanafhet begin van het 'eetseizoen' (de winter) 16.411 
porties eten door de grage kelen gingen. 

Het personeel van de Luchtbeschermingsdienst wordt 
voorgelicht over de groeiende luchttechniek, waarbij 
bommenwerpers die 400 kilometer per uur kunnen 
vliegen, binnen het uur boven verschillende streken 
van ons land kunnen verschijnen. 

De moedercursus van het Wit-Gele-Kruis wordt be
sloten door een 'les' van Kapelaan P. J. van Steyn, 
geestelijk adviseur van de afdeling Vlaardingen. Hij 
beschouwt als voornaamste eigenschappen van het 
huwelijk de eenheid en onverbreekbaarheid. Het 
hoofddoel van het huwelijk is het kind. Daarom 
worden alle methoden, die tegen dit voornaamste 
huwelijksdoel ingaan, als ongeoorloofd veroordeeld. 

10 Te huur tegen 1 mei a.s. het pand Parkweg 0. Te 
bevragen aldaar. 

12 Het Maatschappij-Ziekenfonds koopt het pand 

Uiterst rechts Schiedamseweg 10 van het Maatschappij-Ziekenfonds. 12 maart 1937 (foto 1954). 
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Schiedamseweg 10 aan voor kantoor en behandel
kamer, ter vervanging van de te beperkte behuizing 
aan de Binnensingel. 

Opening van het nieuwe clubgebouw van de voetbal
club V.F.C, aan de Oosthavenkade nr 28. 

14 De kerkdiensten van de Hervormde Gemeente te 
Vlaardinger-Ambacht zullen vanaf zondag 14 maart 
in de Bewaarschool aan de Julianalaan worden gehou
den en niet meer in de Gemeentezaal aan het Emaus. 

15 De firma W. Kwakkelstein vraagt vergunning tot 
oprichting van een koelhuis en ijsfabriek op het perceel 
Westhavenkade 65, met gebruikmaking van negen 
electromotoren. 

18 De Vlaardingsche Slagersvereeniging besluit de 
prijzen van het runder- en varkensvlees met 10 cent 
per kilogram te verhogen. 

20 Op een lantaarnpaal bij de Prinses Julianabrug 
wordt het 1.000ste lichtpunt van de straatverlichting 
geplaatst. 

22 Teneinde de Markgraafstraat te verbeteren, 
neemt de gemeente deze straat over van de eigenaar 
C. van Aken junior. De bestrating en riolering worden 
verbeterd ten koste van 2.100 gulden, waarin de voor
malige eigenaar met 760 gulden moet bijdragen. In alle 
woningen zal tevens de nog immer ontbrekende W.C. 
worden aangebracht. 

Zesendertig woningen aan de Zomersteeg ('Tuin van 
Drop') en aan de Fransenstraat worden onbewoon
baar verklaard. 

24 De brood- en banketbakkerij A. Romein aan de 
Peperstraat breidt het bedrijf uit met een oliestook-
installatie, onder gebruikmaking van een electromotor 
van 1/4 pk. 

In verband met het plaatsen van een straat-telefooncel 
op de Westhavenplaats zullen de publieke telefoonsta
tions in het Zeemanshuis en in de cantine aan de Vul-
caanhaven worden opgeheven. 
In Vlaardinger-Ambacht wordt de singel langs de ont

worpen Rijksweg, tussen Burg. Verkadesingel en Van 
Linden van den Heuvellsingel, genoemd naar de fun
gerende burgemeester J. Luijerink. 

De Algemeen Leider van de Bijzondere Werk
verschaffing deelt mee dat de werkzaamheden op de 
zogenaamde 'Sahara' zover gevorderd zijn, dat de Van 
Linden van den Heu veilweg op zat er-, zon- en feest
dagen voor het publiek kan worden opengesteld. 

25 De heren A. Westerdijk, A. de Ridder en A. Kal 
behalen het diploma van schipper op stoomzeevissers-
vaartuigen. 

April 

2 De muziekvereniging 'Sursum Corda' brengt een 
serenade aan het echtpaar Van Heijningen aan de 
Oosthavenkade, dat 55 jaar getrouwd is. 

3 De straatcollecte van het comité 'Jong Holland 
snakt naar werk' brengt 320 gulden en 32 cent op. 

9 Gevonden: een rozenkrans. 

De romp van de oude watertoren op het voormalige 
Waterleidingterrein aan de Maas wordt door middel 
van dynamiet opgeblazen. 
NB. De toren werd in 1885 gebouwd, maar was in 
1895 vervangen door de Watertoren aan de Emma-
straat. 

10 Ter bezichtiging van de tewaterlating van het s.s. 
'Nieuw Amsterdam' bij de Rotterdamsche Droogdok
mij, wordt vanuit Vlaardingen een boottocht daarheen 
georganiseerd. 

15 De heer C. F. van der Knaap herdenkt het feit dat 
hij 50 jaar geleden werd aangesteld als agent van de 
Bierbrouwerij 'De Oranjeboom'. 

16 In het huis Burg. de Bordesplein 8 in Vlaar
dinger-Ambacht wordt een postagentschap gevestigd. 

Opgericht is de Natuurhistorische Vereeniging voor 
Vlaardingen en omstreken. 
De 25.000 ton metende Noorse walvisvaarder 'Kos-
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mos 2' lost zijn lading walvistraan bij de Nieuwe 
Matex. Het schip is één van de zes Noorse en Engelse 
walvisvaarders die in deze week in Vlaardingen en 
Schiedam zullen worden gelost. 

20 De heer C. de Jong gehuldigd voor zijn 30-jarig 
voorzitterschap van 'Liefde en Vrede'. 

21 Naar de functie van gemeente-architect te Vlaar-
dinger-Ambacht op een salaris van 2.400 tot 3.000 
gulden per jaar, soUiciteerden 235 mensen, onder wie 
bouwkundige- en civiele ingenieurs. 

Geopend aan de Schiedamseweg 73^ het levensmidde-
lenbedrijf'?'. 

23 De heer H. Arends, hoofd van de Gereformeerde 
School te Nieuw-Lekkerland, benoemd tot hoofd van 
de Gereformeerde school aan de Emmastraat. 

28 april 1937. 

C.A.J. van Disboeck.P ü. Büssüm 

De heren J. Muis en G. van der Zwan behalen het di
ploma machinist op stoomzeevissersvaartuigen. 

28 Verschenen is het boek van Marie van Dessel-
Poot 'Visschers voeren uit', belangeloos geschreven 
ten voordele van het comité tot oprichting van een vis
sersmonument te Vlaardingen. 
Prijs ingenaaid 2 gulden 90 cent, gebonden 1 gulden 
duurder. 

Adriana van den Berg, ('Jaantje Berg') van de Zuivel-
inrichting 'Volharding' aan het Raadhuisplein te 
Vlaardinger-Ambacht herdenkt de dag waarop haar 
vader deze zaak 50 jaar geleden heeft opgericht. 

30 De fabriek van de N.V. Vereenigde Touwfabrie-
ken aan de Oosthavenkade (voorheen Touwslagerij 
'De Zeevaart') zal worden gesloten. Het personeel dat 
er nog werkt is ontslag aangezegd. 

Mei 

1 De heer A. van den Berg Azn viert zijn 50-jarig 
jubileum als melkslijter in de 'Vlaardingsche Melk-
inrichting', Callenburgstraat 14-16. 

4 Aanbesteed is het slopen van enige panden aan 
de Oosthavenkade, hoek Bleekstraat (o.a. de voor
malige Boazbank) en het bouwen van een kantoor en 
acht woningen op die plaats. 

8 Geopend het nieuwe dieselgemaal J. M. van der 
Schalk aan de Vijfsluizen, dat werd gebouwd ter ver
vanging van het verouderde stoomgemaal Van der 
Goes, dat uit 1864 dateert. 

8-9 Een oud gebruik herleeft: Vlaggetjesdag in de 
Kon. Wilhelminahaven; 14 stoomloggers en 3 motor-
loggers liggen gereed om uit te varen. 

10 Zeventien schepen vertrekken voor de eerste reis 
ter haringvangst. 

12 De VL 114 'Voorlichter' van de Doggermaat
schappij is onderweg met 75 kantjes nieuwe Hollandse 
haring. 
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Personeelsleden van de N. V. Vereenigde Touwfabrieken. 30 april 1937. (foto 1932). 

Bij de N.V. Scheepsbouwwerf "s Lands Welvaren' 
wordt een voor Belgische rekening gebouwde motor
trawler te water gelaten. 

13 De rekening over het jaar 1936 van het Visschers-
Weduwen en -Wezenfonds sluit met een nadelig saldo 
van 1.442 gulden 60 cent. 

14 Met het oog op de komende verkiezingen voor 
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
vestigen Burgemeester en Wethouders de aandacht op 
het hier bestaande 'Kalk- en Plakverbod', dat verbiedt 
zonder vergunning teksten aan te brengen op muren, 
deuren, schuttingen etc. 

Zowel de Hervormde Gemeente te Vlaardinger-
Ambacht als de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen 

dienen een aanvraag in om grond in erfpacht voor 
kerkbouw in Vlaardinger-Ambacht. 

17 Met het schip 'Maasnymph' maken de Knapen-
en Meisjesvereniging 'Obadja' hun jaarlijkse Pinkster
reisje naar Oostvoorne. 

20 Verkiezingsvergadering van de S.D.A.P. in een 
stampvolle zaal Harmonie. 

24 Tot gemeente-architect van Vlaardinger-
Ambacht is benoemd Ir J. M. van Deutekom, civiel
ingenieur te 's-Gravenhage. 

De heer P. Wouda, chef drukkerij van N.V. Dorsman 
& Odé's Boekhandel en Drukkerij, viert zijn 25-jarig 
dienstjubileum. 
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Leden van het Stembureau District 7. V.l.n.r.: T. Goed-
knecht, J. H. van Linden van den Heuvell, C. van Keulen en 
D. v.d. Windt. 

Uit de vangst van de VL195 'Prins Hendrik der Neder
landen', schipper A. Poot, van de N.V. Doggermaat
schappij, wordt de Koninginneharing 1937 uitge-
keurd. 

25 De Koninginneharing in oranjekleurige vaatjes 
afgegeven bij Paleis Het Loo te Apeldoorn. 

26 Het vernieuwen van de Oude-Havenbrug is ge
gund aan de N.V.Aannemersbedrijf De Priélle en Van 
Keesom te Vlaardingen. 

Verkiezingen voor leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. In Vlaardingen werden 14.184 gel
dige en 349 ongeldige stemmen uitgebracht. Totaal 
uitgebrachte stemmen 14.533 van de 15.511 kiezers. 
In Vlaardinger-Ambacht resp. 2.245 en 48. Totaal 
2.293 van de 2.500 kiezers. 
De S.D.A.P. kreeg in Vlaardingen de meeste stem
men: 3.998 en de A.R.P. was in Vlaardinger-Ambacht 
de grootste: 594. 
De N.S.B., waar zich alle partijen tégen hadden uitge
sproken, kreeg in Vlaardingen 263 en in Vlaardinger-
Ambacht 76 stemmen. 

28 Aan de hand van oude afbeeldingen is een zoge
naamde 'Haringkroon' nagebootst en ten geschenke 

gegeven aan de Vlaardingsche Oudheidkamer en Vis-
scherijmuseum. 

In 1936 was het 25 jaar geleden dat het schoolsparen in 
Vlaardingen werd ingevoerd. In deze 25 jaar werd 
voor een bedrag van 109.407 gulden 71 cent door aan
koop van zegels van 1,2, 5 en 10 cent ingelegd. 

Overleden is mejuffrouw Johanna Maria Paulina Ha-
braken, adjunct-commies ter Secretarie van Vlaardin
gen, op de leeftijd van 39 jaar. 

30 De Katholieke Radio Omroep zendt de Hoogmis 
uit, die in de R.K.Kerk aan de Hoogstraat wordt opge
dragen. 

Juni 

4 Paardenmarkt aan de Knottenbeltlaan, beneden 
de Maassluissedijk (de tegenwoordige Mozartlaan). 
Aangevoerd werden 58 paarden en 9 hitten. 

5 Ingevolge het werktijdenbesluit voor kantoren 
vervalt de zaterdagmiddagzitting van de Spaarbank. 

8 In verband met zijn benoeming tot districts-
tuberculose-arts voor Zeeland, wordt de praktijk van 
dokter F. de Stoppelaar voortgezet door P. C. Dwars-
huis, arts. 

12/ 26 De straatcollecte ten bate van de Vereniging 
EHBO brengt in het westen van de stad 72 gulden 
36 cent op en in het oosten 71 gulden 15 cent. 

17 Na enige discussie over het al dan niet christelijke 
karakter van de school, spreekt de gemeenteraad er 
zich over uit dat een Nijverheidsschool voor meisjes in 
Vlaardingen noodzakelijk is. 

De heer J. G. Nientied herdenkt de dag dat hij vóór 
25 jaar werd aangesteld als onderwijzer aan de R.K. 
Jongensschool aan de Maassluissedijk. 

18 De Nederlandse driekleur waait van de Vlaar-
dingse toren ter herdenking van de Slag bij Waterloo in 
1815. 
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19 Alsnog ter gelegenheid van het huwelijk van de 
kroonprinses biedt de directie van de N.V. Magnesit-
en Amarilfabrieken haar personeel met echtgenoten 
en verloofden een autotocht naar Noord-Brabant aan. 

De Natuurhistorische Vereniging houdt een excursie 
naar de bijenstand van de heer Bravenboer te Vlaar-
dinger-Ambacht. 

20 De Muziekvereniging 'Voorwaarts' maakt een 
boottocht naar de nieuwe Moerdijkbrug. 

21 Stadgenote mejuffrouw Hetty van Belkum slaagt 
aan het Toonkunstconservatorium te Rotterdam voor 
het eind-examen piano. 

M. S. Sigal, Archivaris der gemeente 1919-1953. 25 mei 
1937. 

Café "De Romein". 23 juni 1937. (foto ca 1910) 

De gemeenteraad besluit tot het uitgeven van een ge
heel nieuwe Algemene Politieverordening. 

De N.V. Vlaardingsche Machinefabriek I. A. Kreber 
levert een tweede sleepboot voor Turkije af: de stoom-
sleepboot 'Liman II', met een machine-installatie van 
ca 200 IPK. 

22 25 van de 28 jeugdige werklozen die zijn tewerk
gesteld bij de bijzondere werkverschaffing in de zoge
naamde 'Sahara' (aanleg Oranjepark), hebben het 
werk gestaakt in verband met verlaging van de vergoe
ding met 25 cent per week tot 1 gulden 75 cent. 

23 Het Architectenbureau- en Aannemersbedrijf 
N.V. Keesom & De Prièlle heeft een gedeelte van het 
café 'De Romein' aan de Maassluissedijk aangekocht. 
Na sloop zullen op het terrein zes dubbele midden
standswoningen worden gebouwd. 

25 In zijn jaarverslag over 1936 deelt gemeentear
chivaris M. C. Sigal Jr mee dat hij van af te breken ge
bouwen foto's liet maken om de oude toestand vast te 
leggen. 

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling 
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht van de Volks
bond tegen Drankmisbruik wordt gememoreerd dat 
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de Bond in oktober 1936 een cantine met kleed- en 
wasgelegenheid heeft geplaatst op het voetbalterrein 
van Fortuna en dat de exploitatie ervan eveneens door 
de Bond ter hand is genomen, met het doel tegen ma
tige prijzen goede consumpties te verstrekken en hier
door het drankmisbruik tegen te gaan. 

27 In de drie kerkgebouwen van de Gereformeerde 
Kerk wordt het feit herdacht dat 50 jaar geleden ter 
plaatse de Doleantie zijn beslag kreeg. 

28 In de gemeente Vlaardinger-Ambacht wordt de 
5.000ste inwoner aangegeven: Maartje Jaapje Poot, 
het zevende kind van Jakob Poot en Willempje Bos, 
Trekkade 35. 

Onder de jeugd heerst een manie om auto-nummers 
op te schrijven, waarbij gevaarlijke situaties ontstaan 
omdat kinderen midden op straat gaan staan. 

29 Burgemeester Van Walsum van Vlaardingen 
zendt een felicitatietelegram aan Prins Bemhard ter 
gelegenheid van diens eerste verjaardag als Nederlan
der. 

Viering van de verjaardag van Prins Bernhard door de 
Christelijke Oranjevereniging op het Feestterrein aan 
de Broekweg. 

De eigenaren van de Baauwstraten hebben hun eigen
dom overgedragen aan de gemeente Vlaardinger-
Ambacht. 

Het lid van de gemeenteraad van Vlaardinger-
Ambacht S. van der Kooij stelt vragen over het feit dat 
hij verschillende Haagse heren heeft bezig gezien met 
opmetingen in verband met de annexatie van Vlaar
dinger-Ambacht door Vlaardingen. 
Burgemeester en Wethouders van Vlaardinger-
Ambacht verklaren dat hen niets bekend is van een 
annexatie. 

30 Bij de HoUandiafabriek, op de hoek van de Ko
ningstraat en de Kortestraat, is de nieuwe 75 meter 
hoge schoorsteen gereed gekomen en hij vormt het 
onderwerp van vele gesprekken. 

Juli 

1 In de Havenstraat komen een vrachtauto en een 
handwagen met elkaar in botsing, waarbij de hand-
wagen door een deur van een woning wordt geduwd. 

3 De damesafdeling 'Dovido' van de Gymnastiek
vereniging 'Leonidas' wint op een tumfeest te Alk
maar de eerste prijs met rythmische oefeningen. 
NB. De naam 'Dovido' is een samentrekking van de 
tekst 'Door Ons Veertienen Is Deze Opgericht'. 

7 Uit het plantsoen aan het Verploegh Chasséplein 
zijn in de nacht bloemen geplukt en planten uitgerukt. 
Commentaar van de krant: "t Is toch een betreurens
waardige liefhebberij, welke sommige menschen erop 
nahouden'. 

Een Vlaardingse juffrouw, die volgens eigen zeggen 
slechts een beetje aarde naar haar sarrende buurvrouw 
had gegooid, maar om welke aarde toevallig wel een 
bloempot had gezeten, wordt door de politierechter te 
Rotterdam veroordeeld tot 3 dagen voorwaardelijk, 
met een proeftijd van een jaar. De eis was 20 gulden 
boete of 10 dagen hechtenis, maar dat kon zij niet be
talen omdat zij 'van de steun trok'. 

Gevonden voorwerp: Auto-nummerbord HZ 36224. 

Dames van de Gymnastiekvereniging DOVIDO. 3 juni 
1937. (foto ca 1917) 

27 



Het College van Collectanten van de Ned. Herv. Gemeente in de Grote Kerk. Zevende van links de heer N. Verboon. 7 juli 
1937 (foto 1925) 

De heer N. Verboon is 40 jaar collectant bij de Neder
lands Hervormde Gemeente. 

B. niet had voorzien van de voorgeschreven merk
tekens. 

9 Opdracht verleend voor de levering van 15.000 
kg hooi voor de paarden van de Gemeentereiniging 
aan een boer uit Sleeuwijk voor 17 gulden en 30 cent 
per 1.000 kilo. 

Veldwachter R. wordt het door de Kantonrechter 
hoogst kwalijk genomen dat hij niet had geconstateerd 
dat er melk zat in de melkbussen die melkhandelaar 

10 Blikseminslag in de top van de gevel van Arnold 
Hoogvlietstraat 27. De top brak af en kwam op het dak 
terecht. 

15 In de gemeenteraad van Vlaardinger-Ambacht 
kan een ingezonden stuk over de toestand van de 
Woudweg niet in behandeling worden genomen om
dat het op ongezegeld papier is geschreven. 
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19 De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen 
acht meisjes wegens het plukken van rozen in het Hof. 

Alle arbeiders van Havenbedrijf Vlaardingen-Oost 
zullen vanaf dit jaar 3 dagen vakantie krijgen. Het 
geven van vakantie had de laatste jaren stilgestaan 
wegens de malaise in het bedrijf. 

21 Tegen N. is door de politie proces-verbaal opge
maakt omdat hij als steuntrekker inkomsten heeft ver
zwegen voor Maatschappelijk Hulpbetoon. 

Mejuffrouw J. C. Kersbergen, te Delft overleden, lega
teerde aan het Museum onder meer twee familiepor
tretten, voorstellende Comelis Dorsman (1756-1828) 
en zijn vrouw Adriaantje Schenkelshoek (1764-1855). 

De VL 205 'Satumus' van de Visscherij-Maatschappij 
'Vlaardingen' wordt wegens het breken en verliezen 
van de scheepsschroef de Haven ingesleept door de 
Engelse stoomdrifter GY (Grimsby) 490. 

Overleden is Pieter Wahaven, in leven apotheker, op 
de leeftijd van 60 jaar. 

22 Het plan om binnen 10 jaar alle Vlaardingse wo
ningen van waterclosets te voorzien is vrijwel gelukt: 
nog 400 panden moeten van zo'n apparaat worden 
voorzien. 

De gemeente Vlaardingen koopt voor 10 gulden per 
vierkante meter het pandje Afrol 2 aan, grenzende aan 
het onlangs door de gemeente aangekochte pand 
Hoogstraat, hoek Afrol. Eén en ander ter verkrijging 
van een betere toegang tot de Afrol. 

De gemeenteraad neemt het besluit om in het vervolg 
de leden van de raad 1 gulden 50 cent presentiegeld 
per vergadering te betalen. 

Door middel van het innen van 5% van de wedde van 
de wethouders wordt een pensioenfonds voor wethou
ders in het leven geroepen. De gemeente voegt daar 
5% van de totale wedde van de wethouders bij. 

23 In de Oude Haven wordt de jaarlijkse 1 kilometer 
wedstrijd gezwommen. De heer L. Kalkman maakt 
reclame voor zijn ELKA ijszaak door te zwemmen met 

op het hoofd een omgekeerde ijshoom. Van de 11 da
mes en 5 heren wordt Ah van Rij winnares met 19 mi
nuten, 35 seconden. Zij ontvangt de wisselbeker, 
beschikbaar gesteld door de Vlaardingsche Bad- en 
Zweminrichting. 

Omdat de Spaanse stad Bilbao in handen is van de 
troepen van Generaal Franco weigert een aantal op
varenden van het Spaanse schip 'Baurdo' daarheen 
terug te gaan. Na onenigheid met zijn bemanning laat 
de kapitein het schip voor anker gaan op de Maas bij 
de Vulcaanhaven en roept hij de hulp van de Vlaar
dingse poUtie in. Na onderzoek in samenwerking met 
de Rijkspolitie worden vier vuurwapens en munitie in 
beslag genomen. In afwachting van bericht van de 
rederij blijft het schip onder bewaking van een de
tachement van de Rijkswacht, bestaande uit 25 man, 
onder leiding van de majoor der Rivierpolitie Vlaar
dingen, N. A. van Drimmelen. Aan de bewaking 
wordt ook deelgenomen door de Rijkspolitieboot 
R.P. 23. 

27 In de gemeentelijke kwekerij bloeit een nacht
cactus. De bloei duurt vanaf 8 uur in de avond tot de 
morgen van de volgende dag, toen de bloemen ver
welkten. Het aantal van acht witte bloemen is nog niet 
eerder bereikt. 

28 De heer J. W. Oosthoek te Vlaardinger-Ambacht 
krijgt voor de tweede keer van de Vereniging voor 
Melkcontróle in Zuid-Holland een diploma als bewijs 
dat hem in 1936-1937 de hoogste premie van de 
Nederlandse Zuivel Centrale werd toegekend voor bij
zondere zorg aan de stal, het vee, het melkgereedschap 
en het melken. 

31 Leden van de Wandelsportvereniging Vlaar
dingen die de Nijmeegse Wandelvierdaagse hebben 
uitgelopen worden op het station opgewacht door 
loco-burgemeester W. M. W. Don en door 'De Pij
pers'. Op het Veerplein wordt de groep gehuldigd. 

Augustus 

2-6 Vakantie in de bouwbedrijven. 

3 Te Den Haag is overleden L. J. van Gelderen, 
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Huldiging van Jan Molendijk (zittend links). 4 augustus 
1937. 

president-commissaris en oud-directeur van de Vis-
scherij-Maatschappij 'Vlaardingen'. 

4 Jan Molendijk wordt gehuldigd omdat hij 25 jaar 
hulp is bij de trouwerijen op het Stadhuis. 

5 Na vonnis in kort geding vertrekken de kapitein 
en tien bemanningsleden van het Spaanse schip 'Baur-
do'. Het schip vertrekt met een nieuwe kapitein en 
gedeeltelijk nieuwe bemanning naar Onega in Rus
land. 

6 Het pand van sigarenmagazijn firma Ydo aan de 
Westhavenplaats verkocht. Na sloop zal er het kantoor 
van de N.V. Mij tot Exploitatie van Huizen en Terrei
nen, de N.V. 'Bohanex' en het Hoofdagentschap van 
de Assurantie Mij 'De Nederlanden van 1845' worden 
gebouwd. 

Kapsalon 'Maison Rita' is uitgebreid met de nieuwste 
haardroogmachine 'De Turbinator'. 

9 In het ruim van een Engels stoomschip, liggende 
in de Vulcaanhaven, wordt de 50-jarige P. van der 
Steen uit de Ie Spoorstraat getroffen door een lege 
grijper. Het slachtoffer overlijdt vrijwel onmiddellijk. 

10 De 34 jarige G. Bovenberg uit Vlaardingen ver
dronken in de Petroleum Haven. 

11 Op de scheepswerf "s Lands Welvaren' zijn twee 

voor Belgische rekening gebouwde motortrawlers ge
reed gekomen. 

13 Schipper D. van Haren organiseert wederom een 
tocht per motorboot naar Scheveningen en op zater
dag een tocht naar de Vlieten en de Bommeer. 

In verband met de toenemende drukte aan de Bom
meer, als plaats van watersport en openluchtontspan
ning, krijgt Bureau P. Intveld te Vlaardingen van de 
gemeente Maasland de opdracht tot het ontwerpen en 
doen bouwen van een politiekruiser. 

De Day er, gezien naarde Kerksteeg. 27 augustus 1937. 
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16 Jacob Goudappel is 50 jaar werkzaam bij de 
'Vlaardingsche Stoomvisscherij', directie N.V. War-
melo & Van der Drift's Handelmaatschappij. In deze 
jaren heeft hij geen dag het werk verzuimd. 

18 De heer W. Brouwer Azn te Vlaardingen, direc
teur van de Visscherij-Maatschappij 'Piscator' N.V. 
te Rotterdam houdt voor de NCRV-microfoon een 
lezing over de Nederlandse zeevisserij. 

20 Door woest rijden komen in het Emaus te Vlaar-
dinger-Ambacht twee wielrijders met elkaar in bot
sing, tengevolge waarvan er één een hersenschudding 
oploopt. 

27 De gezamenlijke huiseigenaren van alle aan de 
Dayer gelegen panden verzoeken het gemeente
bestuur maatregelen te nemen om de verkeersveilig
heid op de Dayer te vergroten. Men verzoekt een trot

toir aan beide zijden, betere verlichting, éénrichtings
verkeer en een parkeerverbod. 

27-31 Viering Koninginnefeest. 

31 De Openbare Leeszaal leende in augustus 1486 
boeken uit, waarvan 1069 romans, 258 studieboeken 
en 159 kinderboeken. De leeszaal werd bezocht door 
539 personen. Bij de nieuw gekochte boeken in die 
maand is: Naber. Wat heeft het feminisme de Neder-
landsche vrouw gebracht? 

September 

2 Op 71 jarige leeftijd is overleden Peterus Johan
nes van der Schaar, oud-hoofd van de Wilhelmina-
straatschool en de Groen van Prinstererschool en oud-
directeur van de Middelbare Handelsavondschool 
'Kennis is macht'. 

P. J. van der Schaar (rechts zittend) met een groep leerlingen van de school aan de Wilhelminastraat. 2 september 1937 
(foto ca 1904) 
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3 Opnieuw een dodelijk ongeluk in de Vulcaan-
haven. De 37-jarige Willem Bel raakt bekneld tussen 
een grijper en een schot van een schip, met het gevolg 
dat zijn hoofd wordt verbrijzeld en hij op slag dood is. 

5 De Muziekvereniging 'Voorwaarts' doet te lang 
over een tocht over de Veluwe en komt daardoor te 
laat voor de marswedstrijd op het Groot Internationaal 
Muziekconcours te Amsterdam; men behaalt in de 
concert wedstrijd de tweede prijs. 

7 In de Vlaardingse gemeenteraad worden de 151 
artikelen van de nieuwe Algemene Politieverordening 
besproken, waaronder een artikel dat wil dat het ver
boden zal zijn met een plank, langer dan twee meter, 
over de schouder te lopen. Een krebbeplank uit een 
logger is echter 3.40 meter lang. Er wordt 3 meter van 
gemaakt, terwijl voor de rest de politie bij het 'afsnij
den' van de schepen maar een oogje toe moet doen. 

9 Geopend is de vierde Floralia-tentoonstelling 
van de Volksbond tegen Drankmisbruik in de zaal 
'Harmonie'. Een tentoonstelling van door kinderen 
opgekweekte planten. 

13 De 'negertjes' brachten het eerste hal^aar 1937 
voor de zending een bedrag op van 181 gulden 17 cent. 

15 Burgemeester en Wethouders stellen de gemeen
teraad voor over te gaan tot het aanstellen van een 
tweede rechercheur in verband met de zeer grote toe
neming van de recherchewerkzaamheden der gemeen
tepolitie. 

16 De heer J. R. Kramer, inspecteur van politie Ie 
klasse, herdenkt de dag dat hij 25 jaar geleden in poli
tiedienst trad. 

NB. Sinds 1 sept. 1914 inspecteur van politie te Vlaar-
dingen. 

18 Op het terrein van de Sunlight Zeepfabriek wordt 
door burgemeester A. Van Walsum een nieuw club
gebouw van de Vereniging 'Sunlight' geopend, dat 
tevens zal dienst doen als ontvangstruimte voor gasten 
van de fabriek. Het gebouw meet 28.40 X 21.60 meter 
en is ontworpen door architect Ir M. C. A. Meischke. 

21 Felle brand in de kuiperij en opslagplaats van 
fust, duigen, hoepels etc. van de N.V. Betz & van 
Heyst's Handelmaatschappij aan de Vettenoordse-
kade. 

Geboren is Marselis, zoon van M. de Baan en N. Doo-
laar, Spoorsingel 88. 

23 Staking bij de N.V. Scheepsbouw 'De Nieuwe 
Maas'. Het gaat om loonsverhogingen: voor de voor-
en bijklinkers 4 cent per uur meer; voor de aanhouders 
6 cent en voor de nageljongens 2 of 3 cent per uur 
meer. 

24 Opgericht is de N.V. Sprij's Meubelfabrieken en 
Houthandel. 

26 Ds B. van Neerbos neemt na vijfjaar afscheid van 
de Gereformeerde Gemeente. 

27 De staking bij scheepswerf 'De Nieuwe Maas' 
beëindigd. De gestelde eisen zullen worden ingewil
ligd: voor de voorklinkers wordt het uurloon 50 cent; 
voor de bijkhnkers 48 cent en voor de aanhouders 44 
cent per uur. 

Op de leeftijd van 77 jaar is overleden de oud-schipper 
ter visserij Wijnandus van der Velden. 

Verboon's Magazijn, Westhavenkade hoek Dayer. 1 oktober 
1937. (foto ca 1965) 
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Met een vangst van bijna 16.000 kantjes haring zijn 
27 vissersschepen aan de Vlaardingse afslag. 

Oktober 

1 Brand in de rookkasten van de bokkingrokerij 
van Gebr. Pronk aan de Delftseveer nr 6. 

Verboon's Magazijn aan de Westhavenkade inwendig 
verbouwd. 

5 Twee mannen aangehouden wegens het smokke
len van 2.500 pakjes sigarettenpapier. 

6 Op 73 van de ruim 90 boerderijen in Vlaar-
dinger-Ambacht doet zich mond- en klauwzeer voor. 

8 M. G. Wagenaar Hummelinck wordt door de 
Belgische koning benoemd tot officier in de Kroon-
orde van België. 

10 Geopend een zaak in kousen, sokken, tricotages, 
gemaakte ondergoederen etc. 'De Witte Ster', Hoog
straat 225. 

11 Niet minder dan 125 meisjes hebben zich aan
gemeld voor de nieuwe cursus van de Avondschool 
voor Meisjes van 'Volksonderwijs' in School A aan de 
Groen van Prinstererstraat. 

Het pand Callenburgstraat 12 wordt gesloopt en ter 
plaatse zullen voor rekening van C. J. Bijnagte een 
winkelhuis en twee bovenwoningen worden gebouwd. 

15 In de Grote Kerk wordt een 'Ruslandavond' ge
houden. Spreekster is de uitgeweken Russische prinses 
Sophia Lieven. De avond is georganiseerd door het 
Nederlands Comité tot Steun der Christenen in Rus
land 'Licht in 't Oosten'. Grote belangstelling. 

16 Vijfentwintig jaar geleden opende Piet Buisman 
(firma Buisman & Zonen) een zaak in tapijten, bedden 
etc. De winkel aan het Pad nr 1 is geheel verbouwd. 

Door een ongeluk met de F 1, een Fokker drijvertoe
stel van de Marineluchtvaartdienst, op de Rede van 
Banda in Nederlands Indië is stadgenoot Eimert van 

Haften, luitenant ter zee 2e klasse van de Kon. Ma
rinereserve, om het leven gekomen. 

18 Het saldo voor de kerkbouw in Vlaardinger-
Ambacht ('Bethelkerk') is gestegen tot 11.176 gulden 
76 cent. 

25 Arrestatie van C. J. G. W. te Vlaardinger-
Ambacht op verdenking van gepleegde malversaties 
ten kantore van de rederij en haringhandel IJzermans 
& Co. Er zou een bedrag van 30 a 35.000 gulden zijn 
verduisterd. De heer W. is wethouder van financiën en 
onderwijs te Vlaardinger-Ambacht en bijna 40 jaar in 
dienst bij IJzermans & Co. 

De Vlaardingse bode K. H. wordt in hoger beroep ver
oordeeld tot 10 gulden boete of 5 dagen hechtenis 
voor het vervoeren van een brief van Vlaardingen naar 
Rotterdam, wat ingaat tegen de Postwet, die bepaalt 
dat behalve de Posterijen niemand in Nederland de 
funktie van postbode mag vervullen. 

27 Mevrouw P. Meeder-Brouwer is 35 jaar in dienst 
als hoofdboetster bij de N.V. Visscherij Maatschappij 
'Vlaardingen'. 

Overleden is G. van Aken, directeur der N.V. G. van 
Aken's Vlaardingsche Klompenfabriek, Hoogstraat 
204. 

November 

1 In verband met het feest van Allerheiligen zijn de 
Rooms-Katholieke werklozen in Vlaardinger-
Ambacht vrijgesteld van stempelen. 

3 Aanbesteed is het slopen van de panden Markt 
39/41, het bouwen van een winkelpand aldaar en het 
verbouwen van het pand Kerksteeg 5. 

4 Ds S. H. Spanjaard houdt een winterlezing over 
het boek Job van Jozeph Roth. 

5 De Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam 
spreekt het faillissement uit over C. J. G. Winkes, 
Kethelweg 53, Vlaardinger-Ambacht. 
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Dames van de Handwerkkrans "Wees een Zegen". 9-11 november 1937. (fotoz.j.) 

9-11 Bazar van de Handwerkkrans 'Wees een 
zegen' in de Emmastraatschool ten behoeve van lijders 
aan tuberculose. Opbrengst: 450 gulden. 

11 Met vier tegen drie stemmen wordt het nieuwe 
lid van de gemeenteraad van Vlaardinger-Ambacht, 
M. Westerdijk, benoemd tot wethouder in plaats van 
de afgetreden wethouder Winkes. 

De najaarsverkoping van kleding en dergelijke in de 
Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan brengt bruto 
1.600 gulden op. 

12 Ds H. J. Heida, Gereformeerd predikant, ver
trekt naar Dieppe in Frankrijk ter voorbereiding voor 

de geestelijke arbeid onder de daar komende Neder
landse vissers, uitgaande van de vereniging 'Beth-
saida'. 

15 Het uitbreidingsplan van de gemeente Vlaar
dinger-Ambacht bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. 
Dit plan betreft het gebied ten noordwesten van de 
Julianalaan (Oranjebuurt) en de Kethelweg (Vogel-
buurt) en verlenging van de straten ten zuidoosten van 
de Kethelweg naar het oosten (Bloemenbuurt). 

17 De winst gemaakt op de verkoop van het boek 
van Marie van Dessel-Poot 'Visschers voeren uit', be
draagt 96 guldens, die worden overhandigd aan de 
penningmeester van het Comité voor het Vissers-
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monument. Een tweede druk van het boek wordt ter 
perse gelegd. 

20 De Vlaardingse winkels zijn deze zaterdag en alle 
volgende zaterdagen, alsmede de dag voor Kerstmis en 
Oudejaar tot 11 uur 's avonds geopend. 

De afdeling Vlaardingen van de Algemene Neder
landse Geheel Onthouders Bond organiseert ter ge
legenheid van het 40-jarig bestaan een blauwe famiUe-
avond in het R.K. Verenigingsgebouw aan de Mark
graaflaan. 

22 Opgericht is een Vereniging van Volkstuiniers 
'Vlaardingen'. De contributie bedraagt 10 cent per 
maand. 

24 Het Vlaardingsch Meisjeskoor onder leiding van 
Ali de Vink-Verschoor geeft een geslaagd eerste con
cert. 

Wegens grote belangsteUing daarvoor is als onder
afdeling van het Christelijk Gemengd Koor 'Excelcior' 
een jongenskoor opgericht. 

Feestvergadering van de Christelijke Oranjevereni
ging 'Drievoudig Snoer' te Vlaardinger-Ambacht in de 
Juliana-bewaarschool ter gelegenheid van het 5-jarig 
bestaan. 

26 Op de Hoogstraat, hoek Brede Havenstraat 
Het jongenskoor van het Chr. Gemengd Koor "Excelsior", 
dirigent C W. van Schreeven. 

wordt het 60ste filiaal van N.V. Ivo van Haren's 
Schoenfabrieken te Waalwijk geopend. 

Verschenen is het boek 'Jonge Menschen', het derde 
deel in de Let Verhage-cyclus, geschreven door de 
Vlaardingse Nel van der Vlis. 

28 Ds S. H. Spanjaard neemt afscheid van de Re
monstrants Gereformeerde Gemeente wegens vertrek 
naar Groningen. 

29 Ingesteld is een commissie voor de feestviering in 
verband met de te verwachten blijde gebeurtenis in het 
prinselijk gezin en tevens in verband met het 40-jarig 
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 

Openstelling Vondeltentoonstelling in het gebouw van 
de beide leeszalen, Oosthavenkade 39. 

December 

1 Tot secretaris van de Armenraad voor Vlaar
dingen is benoemd de heer C. M. de Jongh. 

2 Het Nutsdepartement te Vlaardingen organiseert 
in de zaal 'Harmonie' een Vondelherdenking (1587-
1937), met declamatie door Paul Huf. 

5 Op ruim 82-jarige leeftijd is overleden Hugo 
Karel Vosbergen, van 1884-1890 hoofd van de 
MULO school aan de Markt, hoek Schoolstraat en van 
1890-1911 van de Burgerschool. 

8 In de gemeente Vlaardingen is in twee wijken een 
geslaagde proef gedaan met de stofvrije belading van 
huisvuil door middel van identieke vuilemmers. De 
gemeenteraad is er zeer over te spreken dat de on
esthetische kistjes en jambussen van de trottoirs zijn 
verdwenen. 

15 Gestart is de Centrale Werkplaats, uitgaande van 
de commissie voor Culturele Zorg voor Werkloozen. 
De opzet is fabrieksmatigrer wordt naar gestreefd om 
het idee van werkloos-zijn zoveel mogelijk uit te ban
nen. Voor ouderen is er een mogelijkheid tot herscho
ling in beide afdelingen: metaalbewerking en timme
ren. 
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De heer J. Sluimer in zijn winkel. 15 december 1937. 
(foto 1958) 

De handel in kruidenierswaren van J. Wemmerus, Ge
dempte Biersloot 126, is in eigendom overgegaan aan 
J. Sluimer. 

17 Een Vlaardingse vrouw van bijna 75 jaar leert 
met behulp van de onderwijzeres mej. L. C. C. Hakbijl, 
alsnog lezen, zodat zij het Kerstverhaal dit jaar zélf in 
haar bijbel kan lezen. 

29 Onder leiding van architect J. van der Vlis is op 
de hoek van de Oosthavenkade met de Bleekstraat een 
flatgebouw gereed gekomen bestaande uit acht wo
ningen en een kantoor. 
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