
KRONIEK VAN VLAARDEVGEN 1938. 

Matthijs A. Struijs. 

januari 

1 Aantal inwoners van Vlaardingen 30.424. 

In 1937 kwamen in de gemeentehavens 22 koopvaar
dij- stoom- en motorschepen binnen. Aan de Nieuwe 
Matex kwamen 99 zeeschepen binnen en bij de 
E.N.C.K. 150 zeeschepen. 

3 Aan de gemeentelijke Vismarkt [= Visbank] 
werden in 1937 109 partijen vis verhandeld, tot een 
bedrag van 2.087 gulden en 28 cent. 

In afwachting van de geboorte van het eerste kind van 
Prinses Juliana en Prins Bemhard, worden bij voor
baat diverse feestelijkheden georganiseerd, zoals een 
kerkdienst in de Grote Kerk die op de avond van de 
dag van de geboorte zal worden gehouden, mits het 
kind vóór vier uur 's middags wordt geboren. 
Verder zal een optocht worden gehouden en zullen 
babypakketten worden uitgereikt aan aanstaande 
moeders, verzorgd door handwerkleerlingen en naai-
kransen. 

5 Op de Nationale Feestdag welke ter gelegenheid 
van de blijde gebeurtenis in het vorstenhuis gehouden 
zal worden, zullen de herenkapsalons na 12 uur geslo
ten zijn. De dameskapsalons bedienen na 12 uur alleen 
hun afgesproken cliënten. 

De Brood-, Koek- en Banketbakkerij van J. L. Simons, 
Binnensingel 150, is omgezet in J. L. Simons' Bakke
rijen N.V. Maatschappelijk volgestort kapitaal 20.000 
gulden. De N.V. heeft de filialen: Groen van Prinste-
rerstraat 68 en Burg. De Bordesplein 11. 

9 Ds. H. A. Heijer, predikant bij de Ned. Herv. Ge
meente, viert zijn 45-jarig ambtsjubileum. 

10 Het echtpaar Jan van der Weijden en Katharina 
van Roon, resp. 87 en 83 jaar, is 60 jaar getrouwd. 

Het aantal werkzoekenden bedraagt 2.316. 

Dominee H. A. Heijer. 9 januari 1938. 

12 De gemeenteraad besluit tot verkoop van het 
bouwterrein tussen de Parkweg, Schiedamseweg en 
Israëlitische Begraafplaats aan de N.V. Bouw- en 
Handelmaatschappij "Timbla" te Schiedam, voor 
73.000 gulden. Het terrein moet binnen 2i jaar be
bouwd zijn met 8 eengezinswoningen, 11 drie-hoog en 
10 twee-hoog woningen. 

14 Neeltje van der Windt is 25 jaar onderwijzeres 
aan de kleuterschool van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen aan de Binnensingel. Zij ontvangt de zil
veren legpenning van 't Nut en een gouden armband. 

17 Het Comité van de Weldadigheidspostzegels 
"Voor het kind" maakt bekend dat de verkoop van ze-
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gels 1.394 gulden en 63 cent heeft opgebracht en de 
verkoop van prentbriefkaarten 119 gulden en 64 cent. 

19 In de Gereformeerde Oosterkerk zal na de ge
boorte van een Oranjetelg een dankuur worden ge
houden, waarin drie predikanten zullen voorgaan. 

20 Te Oostvoorne is overleden de heer J. Brinkman, 
oud-onderwijzer aan de Christelijke School Hofjes
straat en jaren lang leider van de Vrije Stads
evangelisatie "Jeruel". 

21 Aan de middenstandscursus van de Vereeniging 
van Handelsonderwijs "Kennis is Macht" nemen ruim 
50 personen deel. 

Gevraagd: meisjes van 14, 15 en 16 jaar, tegen een 

weekloon van resp. 4, 5 en 6 gulden. 
Tevens gevraagd jongens van 16, 17 en 18 jaar tegen 
een weekloon van 7 en 8 gulden: Ie Maasbosch-
straat 33. 

26 De heer A. van Walsum, sedert 1 februari 1928 
burgemeester van Vlaardingen, is per 15 februari 1938 
benoemd tot burgemeester van Zwolle. 

28 Johanna Kal, weduwe van A. Bakker, oudste in
woonster van Vlaardingen, viert haar 99e verjaardag 
in het Diaconiehuis aan de Emmastraat. 

In het gebouw van de Vlaardingsche Christelijke Be
sturenbond aan de Pieter Karel Drossaartstraat wordt 
voor de Christelijke werklozen een door een tabaksfa-
briek georganiseerde rookwedstrijd gehouden. 

Personeel van de christelijke school aan de Hofjesstraat. Zittend, tweede van links, J. Brinkman. 20 januari 1938. 
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29 Hoog water. Het water buiten de keersluizen 
door een noordwesterstorm opgezweept tot een hoog
te van 2.50 meter boven N. A.P. Wateroverlast rond de 
Havenmond en de Kon. Wilhelminahaven. 

De Vlaardingsche Besturenbond viert met een drukke 
receptie in zaal "Excelsior" aan de Oosthavenkade 
haar 30-jarig bestaan. 

31 Feestvreugde alom: Er is een prinsesje geboren! 
Zowel in Vlaardingen als in Vlaardinger-Ambacht 
worden de klokken geluid, er is muziek op straat en 
feestversieringen worden aangebracht. 
In Vlaardinger-Ambacht wordt 's middags als vreug-
de-boom een tamme kastanje geplant op het nieuwe 
plein dat de naam van de jonggeborene zal krijgen. 
's Avonds een toespraak door de burgemeester van 
Vlaardingen, de heer A. van Walsum, voor de Radio-
Centrales en daarna kerkdiensten in de Grote-, Oos-
ter- en St. Johannes de Doperkerk. 

Geboren is Beatrix Wilhelmina Armgard Ligthart, 
dochter van J. Ligthart en M. A. Hoogewerff, Westha
venkade 12, volledig vernoemd naar de op dezelfde 
dag geboren prinses. 

februari 

1 Planting van een goud-es in het nieuwe plantsoen 
bij het Hof, ter gelegenheid van de geboorte van de 
prinses. De boom wordt in optocht vanaf de Markt 
naar het park gevoerd. De Vlaardingse afdeling van 
"De Princevlag" voert rondom de boom een vlaggen-
oefening uit. 
De burgemeester deelt mee dat hij de gemeenteraad 
zal voorstellen om het nieuwe park de naam "Oranje
park" te geven, 
's Avonds muziek in de stad. 

Zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeente
raad van Vlaardinger-Ambacht het nieuwe plein op 
het punt van samenkomst van de Nassaulaan en de 
Prins Hendriklaan de naam "Prinses Beatrixplein" te 
geven. 

Plaatsing van het naambord Prinses Beatrixplein. 31 januari 
1938. 

2 Lichtstoet ter gelegenheid van de geboorte van 
prinses Beatrix, met défilé door de 30 deelnemende 
verenigingen voor de burgemeester. Daarna feesten in 
enkele straten, georganiseerd door Buurt- en Oranje
verenigingen. 

4 De Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherij-
museum ontvangt een belangrijk legaat van de te 
Vlaardingen geboren Haagse journalist Leendert van 
Dam Pzn. Naast een notenhouten balpoot-kast met in
houd (gouden, zilveren, porceleinen en tinnen voor
werpen) omvat dit legaat een model van de logger 
VL 128 in vitrine en een "schilderij" met schepen. 

7 Uit de haven van Dieppe (Frankrijk) is opgevist 
het lijk van de zeeman J. Farenhout van de VL 203 
"Dina" van de Visscherij Maatschappij "Vlaardin
gen", die in december aldaar van boord was gegaan en 
niet was teruggekeerd. 

9 Tractaties op alle openbare scholen t.g.v. de ge
boorte van prinses Beatrix. 

In het Handelsregister is ingeschreven Woningbureau 
en Assurantiekantoor "Vlaardinger-Ambacht". Eige
naar: C. de Witte te Vlaardinger-Ambacht. 
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Burgemeester Van Walsum voltrekt voor het aller
laatst in Vlaardingen een huwelijk. Het kersverse echt
paar, Hendrik Hoogendijk en Martma den Hond, 
geeft hem als aandenken een zilveren lepeltje met het 
Stadhuis van Vlaardingen erop. 

Afgebroken wordt het voormalige Gereformeerde 
kerkgebouw aan de Binnensingel, hoek 2e Van Leij-
den Gaelstraat. Ter plaatse zal een complex woonhui
zen worden gebouwd. 

NB. Ter vervanging van deze kerk werd in 1935 de 
Oosterkerk aan de Schiedamseweg in gebruik geno
men. 

Op de weekmarkt zijn een Amsterdammer en een 
Rotterdammer aangehouden die het hazardspel beoe
fenden. 
Alsnog ter gelegenheid van de geboorte van Prinses 
Beatrix, 's avonds stertocht door de stad met 3 mu
ziekkorpsen en een vreugdevuur in de Oude Haven. 

10 Afscheid van burgemeester en mevrouw Van 
Walsum, wegens vertrek naar Zwolle. 
Na 's morgens afscheid te hebben genomen van het 
secretariepersoneel, volgt 's avonds een drukke af
scheidsreceptie voor besturen van verenigingen en 
particulieren, in de grote zaal van het Handelsgebouw 
aan de Parallelweg. 

Afscheidsreceptie van burgemeester A. van Walsum in de hal van het Handelsgebouw. 10 februari 1938. 
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Café-restaurant 'De Maas'. 11 februari 1938. 

11 De gemeenteraad stemt in met de plannen van 
J. van der Vlis Dzn. om Café-Restaurant "De Maas" 
op het Westerhoofd te verbouwen tot Hotel-Café-
Restaurant. Het dakterras, oftewel "Het Platje", onder 
welke naam het gebouw bij de bevolking beter bekend 
was, zal worden overbouwd en bij het gebouw worden 
getrokken. 

De gemeente Vlaardingen neemt op zich de bijzondere 
kosten van het Van Leijdenshofje voor haar rekening 
te nemen en een crediet van 830 gulden toe te staan 
voor het aanbrengen van W.C.'s in de huisjes van het 
hofje. In verband hiermee zal in het vervolg de burge
meester van Vlaardingen qualitate qua één van de 2 
regenten van het ho^e zijn. De andere regent zal dat 
zijn volgens de testamentaire beschikking van de stich
ter. Als bewoners zullen voortaan naast Nederlands 
Hervormden ook Gereformeerden en Luthersen kun
nen worden opgenomen. Dit omdat de term "Gerefor
meerden" bij de stichting van het ho^e in 1758 in feite 
betekende "niet-Rooms-katholieken". 

14 Raadsvergadering, waarin burgemeester A. van 
Walsum zijn afscheidsrede houdt. Wethouder A. van 
Rijn neemt daarna tijdelijk het burgemeesterschap 
waar. 

15 Aanbesteding van het tweede gedeelte van de 
aardebaan van Rijksweg no 20, Hoek van Holland-
Rotterdam, namelijk het gedeelte BoonervHet-Broek-
weg, tussen Maassluis en Vlaardingen, ter lengte van 
ca 3? kilometer. 

Laagste inschrijver: A. Volker te Sliedrecht met 
570.000 gulden. 

16 Slager G. F. Herlaar te Vlaardinger wint een 
tweede prijs met een kunstwerk van vet, op de Natio
nale Slagersvaktentoonstelling te Schiedam. 

Tot procuratiehouders van "HoUandia", Hollandsche 
Fabriek van Melkprodukten en Voedingsmiddelen 
N.V. worden onder meer benoemd G. Walstra te 
Vlaardingen en G. W. Fokkens te Vlaardinger-Am-
bacht. 

Het huis Wilhelminastraat 66 wordt door notaris Ba
ron Van der Feltz geveild voor 2.450 gulden. 

17 Overleden is Arij Maarleveld Azn., oud 70 jaar, 
in leven architect, lid van de gemeenteraad, van het 
Burgerlijk Armbestuur, van het College van Brand
meesters, van het College van Zetters voor de Directe 
Belastingen, leraar aan de Burgeravondschool, be
stuurslid van de Liberale Staatspartij, van de Vlaar-
dingsche IJsclub, van de Vereeniging voor Ziekenver
pleging en van de Bouwvereeniging "De Werkmans
woning". 

18 In de Zaal "Harmonie" viering van het 20-jarig 
bestaan van de Christelijke Metaalbewerkersbond. 

A. Maarleveld Azn en zijn vrouw tijdens hun vijftigjarig 
huwelijksfeest. 17 februari 1938. 
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In de kunsthandel van A. J. van Dorp, Hoogstraat, 
wordt een pasteltekening van de hand van G. van IJpe-
ren geëxposeerd, waarvan de voorstelling is ontleend 
aan het reeds bijna verdwenen Vlaardingse "droge-
kuipersambacht". 

Het comité "Oranjevreugd-Volksvreugd" heft zichzelf 
op, nadat zij de moeders van de 62 in januari in Vlaar-
dingen en Vlaardinger-Ambacht geboren kinderen en 
de moeders van 9 baby's die in de eerste week van fe
bruari waren geboren, babypakketten hadden ge
schonken, ter gelegenheid van de geboorte van Prinses 
Beatrix. 

21 Gevestigd: Annie H. Westenbrink, arts, Binnen-
singel 62. 

22 Vanaf het bordes van het Stadhuis wordt de 
Grondwetsherziening plechtig afgekondigd. 
NB. Deze herziening betrof het inkomen van de 
Kroon; schadeloosstelling en pensioen voor leden van 
de Tweede Kamer der Staten Generaal; het openen 
van de mogelijkheid ministers zonder portefeuille te 
benoemen; veranderingen in het kiesrecht; het openen 
van de mogelijkheid bedrijfsschappen in te stellen, als
mede veranderingen in het overgangsrecht. 

23 Uit het jaarverslag over 1937 van de Huishoud
en Industrieschool voor Schiedam en omstreken, blijkt 
dat niet minder dan 52 leerlingen uit Vlaardingen die 
school bezoeken. 

24 Opgericht is de N.V. Van der Windt's Handel
maatschappij tot handel in haring, vis en aanverwante 
artikelen. Maatschappelijk kapitaal 10.000 gulden. 

25 Uitvoering in de "Harmonie" van het oratorium 
"Die Schöpfung" van Joseph Haydn door het zang
koor van de Maatschappij tot Bevordering der Toon
kunst, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der af
deling Vlaardingen van die Maatschappij. 

De heer J. Bijl, volontair-gemeenteveldwachter te 
Kethel en Spaland is benoemd tot agent van politie 
3e klasse te Vlaardingen. 

26 Officiële opening van het terrein der Christelijke 

Korfbalclub "Oranje Nassau" op het "Nieuwland" te 
Vlaardinger-Ambacht. 

28 De Kon. Nederlandsche Toeristenbond 
A.N.W.B. vestigt de aandacht van het publiek op het 
feit dat het doorgaande verkeer in Vlaardingen is om
gelegd. De route is: Schiedamseweg, 2e en Ie Van 
Leijden Gaelstraat, Parallelweg, Stationsstraat, Knot
tenbeltlaan [huidige Mozartlaan] en Maassluissedijk. 

maart 

4 De heer A. van Santen, Waalstraat 21, wordt ge
kozen tot directeur van de Liefdedragers- en Begrafe-
nisvereeniging, in de plaats van de wegens gevorderde 
leeftijd afgetreden heer A. J. Versteeve. 

Te koop aangeboden: "Consumptiezaak Buitenlust" 
met Verlof-A en toebehoren, gelegen Vaartweg 
Vlaardinger-Ambacht. Te bevragen: Ph. Borst. 
NB. In augustus 1923 gesticht door J. H. Freeling. 

Door diverse abonnees van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant wordt via ingezonden stukken aangedrongen 
op vangstbeperking van de haring, "om de prijzen niet 
te vermoorden". 

5 De 45-jarige gehuwde bootsman Maarten Stolk 
uit de Catsstraat en de eveneens gehuwde klamphou-
der M. Spanjersberg uit de Van Riebeeckstraat, zijn tij
dens hevig stormweer onder de Noorse kust over
boord geslagen van het Nederlandse stoomschip " Vre-
denburg" van de Halcyonlijn. 

7 "In Vlaardingen mag alles", merkt een ingezon
den-stukken schrijver op en klaagt vervolgens zijn 
nood over de "contra-Boldootgeur" uit een mestschuit 
in de Oude Haven; over de drukte die het lossen van 
zand voor de bouwterreinen in Vlaardinger-Ambacht 
met zich meebrengt en over het onveilige rijgedrag van 
de daarbij betrokken Rotterdamse zandrijders; en ten 
laatste over het roet dat uit de schoorstenen van de aan 
de Westhavenkade gevestigde bakkersovens komt. 

9 Afgekeurde trekdieren zullen in de halsvlakte 
worden gebrandmerkt met de letter AFG, besluit het 
college van Burgemeester en Wethouders. 
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In Vlaardinger-Ambacht wordt op de hoek Leeuwe
rikstraat-Lijsterlaan een brievenbus geplaatst. 

11 Door ruiling met mevrouw T. J. van Heyst, ge
boren Pot, komt de gemeente Vlaardinger-Ambacht 
in het bezit van de grond die bestemd is voor de bouw 
van kerken voor de Hervormde Gemeente en voor de 
Gereformeerde Kerk en voor plantsoenaanleg langs 
de Mauritssingel. Verder zullen de Burgemeester Ver-
kadesingel, de Lijsterstraat, Sportlaan en Kievitlaan 
door deze ruil voltooid kunnen worden. 

12 De Vlaardingse parochiaan A. C. Suyker, frater 
van de Orde der Augustijnen, wordt door de Bisschop 
van 's-Hertogenbosch tot Diaken gewijd. 

Te 's-Gravenhage in de ouderdom van 62 jaar overle
den Ds. Joh. van de Vegt, emeritus-predikant van de 
Christelijk Gereformeerde Gemeente van Vlaardin
gen. 

15 Bij het vastleggen van een tros aan een boei in de 
rivier de Maas is de 46-jarige Vlaardinger Dirk Bouw
man overboord geslagen en verdronken. 

Naar de vacature voor een onderwijzeres aan openba
re School I, solliciteerden 102 onderwijzeressen. Mej. 
G. C. F. Ruygers uit Rotterdam wordt benoemd. 

16 Tegen 14 steuntrekkenden is proces-verbaal op
gemaakt wegens het verstrekken van onjuiste inlichtin
gen betreffende ontvangen loon. 

18 Te koop: Roetvrije en Rookzwakke bakkersko
len, die voldoen aan de voorschriften der Hinderwet, 
bij firma P. Maarleveld, Hoogstraat 47, tel. 88. 

20 Brand in het pand Binnensingel 114, bewoond 
door het hoofd der R.K. MULO-school, A. A. Bou-
dens, en zijn gezin met 10 kinderen. De 6 aanwezige 
kinderen konden tijdig bij buren in veiligheid worden 
gebracht. De bovenverdieping is uitgebrand. Vermoe
delijke oorzaak: spelen met lucifers door één van de 
kinderen. 

23 De Winkeliersvereeniging "Ons Belang" te 
Vlaardinger-Ambacht houdt in de zaal van de Juliana-

Notaris P. C. W. baron van der Feltz. 23 maart 1938. 

kleuterschool aan de Julianalaan haar eerste openbare 
bijeenkomst. 

P. C. W. baron Van der Feltz, notaris te Vlaardingen 
sedert 15 oktober 1912, heeft per 1 mei 1938 als zoda
nig ontslag gevraagd. 

25 De terreinen van de firma Joost Pot aan de Maas, 
bij het Oosterhoofd, zijn verkocht aan de firma J. P. 
van Eesteren, Aannemersbedrijf en Handel in Bouw
materialen te Rotterdam. 

27 De dames E. A. en G. J. Poortman, die resp. 40 
en 30 jaar haar beste krachten gaven aan het werk van 
de Zondagsschool van de Remonstrantse kerk, nemen 
daarvan afscheid. 
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Bestuur en personeel van de Zondagschool van de Nederlandse Protestanten Bond. 27 maart 1938. 

28 Het aantal werkzoekenden bedraagt 2.060. Er 
zijn 286 bedeelden en 1.153 Vlaardingers ontvangen 
steun via de Rijkssteunregeling. 

30 Algemene keuring van trekhonden en hondekar
ren in het lokaaltje achter het Handelsgebouw aan de 
Parallelweg. 

april 

8 De hulpstoomlogger "Noordzee" VL 43 van 
N.V. Van Toor's Visscherij Maatschappij verkocht 
naar Katwijk. 

11 Met 18 tegen 3 stemmen neemt de gemeenteraad 
het B & W-voorstel aan om het nieuwe park naast het 
Hof de naam "Oranjepark" te geven. Een tegenvoor
stel om er de naam "Koningin Wilhelminahof' aan te 
geven, wordt verworpen, omdat in het spraakgebruik 
zowel het oude Hof als het nieuwe park als "Het Hof' 

zou worden aangeduid, waardoor het bedoelde eerbe
toon aan Koningin Wilhelmina niet tot zijn recht zou 
komen. 

15 Diverse kelders onder woonhuizen worden inge
richt als hulpposten voor de Luchtbeschermingsdienst. 

Overleden is de weduwe A. Bakker, die met haar 
99 jaren de oudste inwoonster van Vlaardingen was. 

18 De mandoline-club "Sonore", dirigent J. van der 
Heul, doet voor het eerst mee aan een concours en be
haalt op het Nationaal Mandoline-Concours te 
Amersfoort een eerste prijs. 

20 De heer J. W. van den Boogaardt is 50 jaar als 
machinist in dienst van de N.V. "Hollandia". Hij heeft 
in die tijd geen dag wegens ziekte verzuimd. Hij wordt 
onderscheiden met de ere-medaille in brons in de Or
de van Oranje-Nassau. 
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J. G. Kolkman, schrijver onder de naam Fe/iuiid van den 
Oever. 20 april 1938. 

Getrouwd: J. G. Kolkman en B. J. Loohuis. 
NB. De bruidegom schreef later onder het pseudo
niem "Fenand van den Oever" diverse romans over 
Vlaardingen, waaronder het bekende boek "Brood uit 
het water". 

21 Filmavond in de zaal "Concordia" van de Arbei-
dersvereeniging voor Lijkverbranding. Druk bezoek. 

Op de Breeweg onder Vlaardinger-Ambacht wordt 
een rechtzitting gehouden van het Kantongerecht 
Schiedam, over een kwestie van recht van overpad tus
sen twee buren, G. van Vliet, wonende aan de Woud
weg no 4 en J. C. van Vliet uit Gouda, eigenaar van het 

stuk erf tussen de woning van G. van Vliet en de Bree
weg. 

22 De afdeling Vlaardingen van de Nationale Bond 
van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius" her
denkt haar 50-jarig bestaan met een receptie in "Con
cordia" en op 29 april met een feestavond in de "Har
monie". 

Bij Koninklijk Besluit is met ingang van 1 mei 1938 tot 
burgemeester van Vlaardingen benoemd de heer 
M. C. Siezen, wethouder van openbare werken, bedrij
ven en grondbedrijf van Hillegersberg. 

27 De heer A. L. Backer is geslaagd voor het te Lei
den gehouden examen apothekers-assistent. 

De nieuwe burgemeester, M. C. Siezen. 22 april 1938. 
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Het pand Binnensingel 112-114 aangekocht door de 
kerkeraad van de Gereformeerde Kerk, om te dienen 
als pastorie voor Dr. E. D. Kraan. 
NB. Zie ook het bericht van 20 maart. 

De benoemde nieuwe burgemeester, de heer M. C. 
Siezen, brengt een bezoek aan Vlaardingen. 

De weduwe Brussaard herdenkt het zeldzame feit dat 
zij 40 jaar in hetzelfde huis aan de 2e Maassteeg nr. 3 
woont. De eigenaresse van het pand, de firma Van 
Abshoven, bezorgt haar een grote taart, waarop het 
huisje staat afgebeeld. 

28 In de Mr J. Terpstraschool in Vlaardinger-Am
bacht worden twee nieuwe lokalen en een vergader
zaal op zolder in gebruik genomen, die later ook als 
kerkzaal zou worden gebruikt. 

mei 

5 De gemeenteraad van Vlaardingen besluit tot 
verkoop van de ambtswoning van de burgemeester aan 
het Verploegh Chasséplein 8. Koper wordt de heer 
A. W. Vos, tandarts, voor 22.500 gulden, die het servi
tuut opgelegd krijgt dat de tegenwoordige toestand 
van het pand gehandhaafd moet blijven. 

De kapperszaak van Jac. Breur aan de Westhavenplaats 26. 17 mei 1938. 
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6 De heer J. Zuidgeest te Vlaardinger-Ambacht 
brengt T.B.C.-vrije melk in de handel, afkomstig van 
een bedrijf met stamboekvee, waarop een strenge con
trole wordt toegepast door een veearts en door de 
Keuringsdienst van Waren. 

Te koop bij Stoom- Zuivelinrichting "De Vet
tenoord", Pieter Karel Drossaartstraat 70: nieuwe 
grasboter, 80 cent per pond. Er is ook gelegenheid tot 
het vullen van winterpotten met boter. 
NB. Winterpotten: Keulse potten met een houten dek
sel, waarin licht gezouten boter, waarmede de hele 
winter door een kleine pot werd gevuld. 

7 Installatie van burgemeester M. C. Siezen, met na 
afloop een défilé van 36 plaatselijke verenigingen. 

10 " Snip en Snap", Willy Walden en Piet Muyselaar, 
treden op in een uitverkochte "Harmonie". 

13 Uit het verslag van de Gemeentelijke Reinigings-
en Ontsmettingsdienst blijkt dat in 1937 het aantal pri-
vaattonnen in Vlaardingen met 587 verminderde tot 
264. 

16 Geopend in het pand Binnensingel 17^ de kraam
inrichting "Johanna" van mej. E. Voorbrood. Het eer
ste kind, Maria Ligthart, wordt al reeds de volgende 
dag geboren. 

17 Kapper Jac. Breur, Westhavenplaats 26, her
denkt het feit dat hij 25 jaar geleden het kappersbedrijf 
overnam van de heer N. Verboon. Ter gelegenheid van 
dit jubileum is de zaak verbouwd. 

18 65 Vlaardingse vrouwen nemen in Den Haag deel 
aan de Vrouwen-Vredesgang 1938. In 1937 namen 
slechts 24 Vlaardingse vrouwen hieraan deel. 

21 De heer J. van der Schee is 25 jaar als kuiper in 
dienst van de firma W. Kwakkelstein. 

24 Gedeputeerde Staten spreken hun goedkeuring 
uit over het westelijke uitbreidingsplan van Vlaardin
gen, dat omvat het deel van de Vettenoordsepolder ten 
oosten van de ontworpen singel tussen de Parallelweg 
en de Maassluissedijk [huidige Van Beethovensingel] 

en het gedeelte ten westen van de Burgemeester Pruis
singel en de Groeneweg. 

Gevraagd: Nette loopjongen (kunnende fietsen). Hee
renkledingmagazijn "Boco", Schiedamseweg. 

Verschenen is: "Van Spoken en Heksen in- en om 
Vlaardingen", door A. Bijl Mz. Prijs: 50 cent. 

27 Een inwoner van Vlaardinger-Ambacht vraagt in 
een ingezonden brief om de grote collecte die zal wor
den gehouden voor het feest bij het 40-jarig regerings
jubileum van Koningin Wilhelmina, niet te bestem
men voor vlaggen, muziek, verlichting en vuurwerk, 
maar het geld te gebruiken voor de aankoop van war
me, heerlijke wollen kleding en daarmee de armen in 
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht een feest te ge
ven van de zo nodige winterkleding. 

NAAMLIJST 

lEiRLIINDIiCOl! «GSDEIIIJEII u HiBiSCiePGIi 
en van de S T O O H T R f l W L E R S , 

Motortrawlers en KnstvisschersTaartaigsn 

BIJGEWERKT TO"l 1 JUNI 1938 

125sTE J A A R G A N G 

Het Auteursrecht is verzekerd volgens de wet van 21 Juni 1881 

VLflflRblNQEN 

N.V bORSnnN ft ObE'S BOEKMflNbEU EN bRUKKERIJ 

— 183S — 
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Voor de 125e maal verschijnt bij de N.V. Dorsman & 
Odé's Boekhandel en Drukkerij de "Naamlijst van Ne-
derlandsche Reederijen en Haringschepen en van 
de Stoomtrawlers en Kustvisschersvaartuigen". Prijs: 
50 cents. Franco per post: 55 cents. 

28 In het Handelsgebouw aan de Parallelweg wordt 
een tentoonstelling geopend van 38 schilderijen en 
aquarellen, gemaakt door de Vlaardinger Frits Wei
land. 

30 De E.V.A.G. (Eerste Vlaardingsche Auto Gara
ge) organiseert van 23 juni tot en met 1 juli een buiten
gewoon interessante negendaagse (bus)reis naar Zwit
serland, met Interlaken als standplaats. Prijs, geheel 
verzorgd, slechts 65 gulden. Op zondag 26 juni wordt 
niet gereisd. 

Burgemeester M. C. Siezen treedt op als bemiddelaar 
in het al maanden durende loonconflict in de haring
visserij, tengevolge waarvan de vissers massaal zijn 
gaan staken. Het conflict gaat o.m. over de termijnen 
van het binnenliggen, de tijden van rust binnen die ter
mijnen, het afrekenen per reis in plaats van aan het 
eind van de teelt en de uitbreiding van de sterkte der 
bemanning. 

juni 

4 Het echtpaar Arij van den Berg en Suzanna Ei-
genraam herdenkt zijn 65-jarig huwelijk. Het echtpaar 
woont Pieter Karel Drossaartstraat 205 en is 90, resp. 
87 jaar oud. De heer Van den Berg vervult nog steeds 
de funktie van naschrijver aan de afslag van haring en 
vis. 

Met de E. V.A. G. in de bergen. 30 mei 1938. 

28 



5 Ds W. J. H. Hubeek wordt bevestigd tot predi
kant in de Remonstrants Gereformeerde Gemeente te 
Vlaardingen. 

8 Tot tweede gemeente-veldwachter in vaste dienst 
in Vlaardinger-Ambacht is benoemd de heer C. van 
Eendenburg, gemeenteveldwachter te 's-Gravenzan-
de. 

10 In de eerste normale raadsvergadering die door 
burgemeester Siezen wordt geleid, spreekt hij er zijn 
verbazing over uit dat hier, in een gemeente van 
30.000 zielen, in de raadsvergadering nog een rond
vraag wordt gehouden. Allerlei kleine dingen uit die 
rondvraag kunnen veel gemakkelijker in commissie
vergaderingen aan de orde komen, meent hij. 

12 Geopend is het nieuwe terrein van de R.K. Voet-
balvereeniging "Vlaardingen" aan de Schiedamsedijk, 
bij de Vijfsluizen. 

15 Enige honderden stakende Vlaardingse vissers 
gooien stenen naar de bemanning van de motorlogger 
"Hendericus", KW 58, die vanuit de Kon. Wilhelmi-
nahaven ter visserij wilde vertrekken. De stakers wor
den daarna door de politie op flinke afstand van deze 
en andere Katwijkse loggers gehouden. 

22 Verschenen is: "Vier kruisjes op een kroon", 
voor kinderen geschreven ter gelegenheid van het 
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, 
door Gera Kraan-Van den Burg, echtgenote van de 
Vlaardingse predikant Dr E. D. Kraan. 

24 Te huur: Vrouwenzitplaats in de Nieuwe Kerk 
der Ned. Hervormde Gemeente en een vrouwenzit
plaats voor de avonduren. Brieven onder no 5267 aan 
Dorsman & Odé. 

25 Voor het eerst in 30 jaar neemt het Vlaardingsch 
Mannenkoor "Orpheus" deel aan een zangconcours. 
In Haarlem behaalt het koor een eerste- en een ereprijs 
en een directeursprijs, met bijzondere felicitatie van de 
jury-
De bekroonde nummers zijn op grammofoonplaat 
vastgelegd en zullen in het repetitielokaal "Excelsior" 
aan de Oosthavenkade ten gehore worden gebracht. 

CERA KRAAN-VAN DEN BUFfG 

Titelblad van ' Vier kruisjes op een kroon'. 22 juni 1938. 

29 Met de bouw van het Post-, Telegraaf- en Tele
foonkantoor aan de Westhavenkade, hoek Vossen-
straat, is een begin gemaakt. 

Avondfeest ter gelegenheid van de verjaardag van 
Prins Bernhard op het Feestterrein aan de Broekweg, 
georganiseerd door de Christelijke Oranjevereeniging. 

30 De heer A. Bot, te Leiden bevorderd tot apothe
ker. 

juli 

7 Aan de Groeneweg geopend het nieuwe sport
terrein van de Nederlandse Arbeiderssportbond. 
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Apotheker A. Bot. 30 juni 1938. 

11 Na maanden staken en onderhandelen en na vele 
bemiddelingspogingen, is het visserijconflict opgelost. 
De schepen worden met spoed bevoorraad om naar 
zee te kunnen vertrekken. 

12/13 In de gemeentelijke kwekerij in het Hof bloeit 
enkele uren de nachtcactus, de trots van de opzichter 
van de plantsoenendienst, de heer D. van der Weijden. 

13 In Café-Restaurant Mes aan de Schiedamseweg 
wordt opgericht een handboogschietvereniging ge
naamd "Flardinga". De oefeningen zullen worden ge
houden in de tuin van het café-restaurant. 

15 De heer M. Brons vraagt B & W vergunning tot 
het oprichten van een brandhoutzagerij in het perceel 

Ie Afrolsteeg nr 5/6. Mede op grond van bezwaren 
van de omwonenden wordt de vergunning geweigerd. 

18 De Christelijke Harmonievereeniging "Sursum 
Corda" brengt een serenade aan de burgemeester, bij 
zijn woning Schiedamseweg 131, die hij op 8 juH had 
betrokken. 

20 Het Vlaardingsch Dubbel Mannenkwartet geeft 
in samenwerking met het dameskoor "Vivezza" een 
concert in de tuin van de "Harmonie". De koren staan 
onder leiding van de heer P. van Berkel Sr en van me
vrouw K. Verhoeff-Torn. 

21 28 auto's met bejaarden uit Vlaardinger-Am
bacht, samen 95 personen, maken een reisje langs de 
kust. 

29 Te koop: een automatische Haring-Kop en ont-
graatmachine. Te bevragen: A. J. W. Scholten te En
schede. 

30 De Vlaardingse pater Amoldus A. C. Suyker 
O.E.S.A., door de bisschop van 's Hertogenbosch tot 
priester gewijd. 

augustus 

1 Te Den Haag overleed na een ongeval oud-stad-
genoot Ir J. van Dusseldorp AMz. Hij was firmant van 
A. M. van Dusseldorp & Co., die de Hollandse Pelmo
len te Vlaardingen exploiteerde, en was lid van de 
Vlaardingse gemeenteraad. 

3 De heer L. A. Bracco Gartner geslaagd voor het 
examen manufacturenbrevet. 

5 Hoewel er problemen waren met de financiering 
van één en ander, biedt het Oranje Comité 1938 een 
feestprogramma aan ter gelegenheid van het 40-jarig 
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, dat op 
31 augustus en 1, 2, 3,5 en 6 september zal worden ge
houden. 

7 Het aantal fietsers dat zondagmiddag na 5 uur de 
Parallelweg passeerde, komende van Hoek van Hol-
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Ir. J. van Dusseldorp AMz. 1 augustus 1938. 

land, bedroeg 5.593. Met het oog op het dreigende 
weer zijn al 1.000 fietsers vóór 5 uur die weg gepas
seerd. 

8 Vanwege de warmte biedt de firma De Gruyter 
niet alleen haar klanten, maar ook de in de buurt van 
haar winkels werkzame gemeentewerkers, brievenbe
stellers en politieagenten een koel glas De Gruyter's li
monade aan. 

16 De Israëlitische Begraafplaats wordt verkleind. 
Het overblijvende deel wordt voor 1 gulden in eigen
dom overgedragen aan de Israëlitische Gemeente te 
Rotterdam, terwijl het onderhoud voortaan door de 
gemeente Vlaardingen zal geschieden. 

De gemeenteraad heeft in principe besloten tot stich

ting van een open bad- en zweminrichting in het Oran
jepark. 

18 De gemeente Vlaardinger-Ambacht geeft een 
stuk grond van 1.500 centiare in erfpacht op de hoek 
Burgemeester Verkadesingel-Lij sterlaan voor de 
bouw van een Gereformeerde kerk. 

22 K. IJdo Sr, melkontvanger bij de N.V. "Hollan-
dia", wordt onderscheiden met de ere-medaille in 
brons, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, ter 
gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum bij die N.V. 

26 De reparateur D.G. uit Vlaardinger-Ambacht 
krijgt van de Kantonrechter een boete van 3 gulden of 
3 dagen hechtenis opgelegd, omdat hij op de fiets zijn 
hand niet had uitgestoken bij het linksaf slaan. 

29 Kapelaan P. J. van Steyn neemt na 5 jaar afscheid 
van de Vlaardingse R.K. Parochie, wegens overplaat
sing naar Den Helder. 

31 Op het Raadhuisplein in Vlaardinger-Ambacht, 
[het tegenwoordige Plein Emaus], wordt door de 
voorzitter van de Versieringscommissie, onderdeel 
van het Jubileum Comité September 1938, de heer C. 
de Witte, namens de burgerij van Vlaardinger-Am
bacht een monumentale lantaarn aan de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht aangeboden. 
NB. Deze lantaarn werd in 1966 wegens de toenemen
de verkeersdrukte op het Plein Emaus, verplaatst naar 
het Burgemeester De Bordesplein. 

Lantaarn op Plein Emaus. 31 augustus 1938. 
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Met als hoogtepunt de opvoering van het openlucht
spel "De binnenkomst van den eersten jager", voor 15-
20.000 mensen, beginnen de feestelijkheden t.g.v. het 
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 
Daaraan vooraf gaan een kranslegging bij de Kro-
ningslantaam op het zgn. Stationsplein, en de aubade 
op de Markt. 
Na het spel wordt het dekor van het spel geopend als 
"Oud-HoUands Marktplein", waarop diverse groepen 
tijdens de feestdagen zullen optreden. 
's Avonds is o.m. het Hof verlicht en op verschillende 
plaatsen worden concerten gegeven. Op het Feestter
rein aan de Broekweg opvoering van het openlucht
zangspel "Willem Beukelszoon", dat door 3.000 per
sonen wordt bijgewoond. 

september 

1 De boerderij van Y. Doelman aan de Breeweg, bij 
de Kapel onder de gemeente Vlaardinger-Ambacht, 
brandt tot de grond toe af. 

Juichende kinderen die meedoen aan het openluchtspel. 
31 augustus 1938. 

2 Nadat de jeugd is gewaarschuwd géén vernielin
gen te plegen in het verlichte Hof, nemen "enkele 
Vlaardingsche jongelui" wraak, door in een ingezon
den briefde ouderen erop te attenderen dat zij dan niet 
over de grasperken dienen te lopen, iets wat zij op 
31 augustus regelmatig zagen gebeuren! 

Hengelconcours in de Oude Haven. 3 september 1938. 
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Overdag op diverse plaatsen kinderspelen. 
's Avonds zangtournooi van de 10 plaatselijke zang
verenigingen op het Feestterrein. 

3 Verkoop van herinneringsspeldjes (10 cent per 
stuk); groot hengelconcours in de Oude Haven en 
concerten en een filmprogramma op het Feestterrein, 
zijn de festiviteiten voor deze dag. 

5 Met het oog op de doorbraak naar het westen 
koopt de gemeente Vlaardingen het pand Hoogstraat 
136-136a. 

Feest op de scholen; optocht van de leerlingen naar de 
Markt en zanghulde bij het Stadhuis onder leiding van 
mevrouw K. Verhoeff-Torn. 
's Avonds plechtige herdenking van het regeringsjubi
leum in kerken van alle signaturen. 

6 Gekleed in Vlaardingse klederdracht en voorzien 
van vaatjes haring, neemt een groep Vlaardingers deel 
aan het Nationale Huldebetoon voor Koningin Wil-
helmina, op de Dam in Amsterdam. 

Als onderdeel van de feestviering opvoering van het 
waterspel "Neptunusfeest bij het passeren der Linie", 
door de Zeeverkennersgroep "De Geuzen" in de Ou
de Haven. Verder grote reclame-optocht met bloemen 
en fruit en concerten op vaartuigen in de Oude Haven. 
Tot besluit een groots jubileum-slotvuurwerk vanaf 
de Prinses Julianabrug, bestaande uit 60 nummers in 
20 afdelingen. 

7 Met de muzikale sluiting van de versierde straten 
behoren de feesten t.g.v. het regeringsjubileum defini
tief tot het verleden. 

De heer J. Borsboom wordt benoemd tot buitenge
woon veldwachter te Vlaardinger-Ambacht. 

De hooiberg van J. Mooy, aan de Trekkade, afge
brand. De brand is vermoedelijk aangestoken. 

15 Een ex-boetster klaagt in een ingezonden stuk 
over het feit dat het wel mooi was dat de boetsters op 
Koninginnedag en de Nationale Feestdag vrijaf kre
gen, maar dat zij die dagen niet doorbetaald kregen, 

Een hooibergbrand aan de Trekkade. 7 september 1938. 

waardoor zij die week circa 3 gulden minder ontvin
gen. 
"Tellen deze vrouwen en meisjes, die van voormiddag 
zeven tot namiddag zes uur hard moeten werken, niet 
meê?" 

16 De tentoonstelling "Vlaardingen 1898-1938" in 
de grote zaal van het Handelsgebouw, die een beeld 
gaf van de ontwikkeling van Vlaardingen in de rege
ringsperiode van Koningin Wilhelmina werd bezocht 
door 500 personen. 

19 Schiedammers en Vlaardingers klagen over 
stank, veroorzaakt door de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij. 

Opdracht verleend tot de bouw van een stal met bijge
bouwen bij de boerderij "Middelhuizen" te Vlaardin
ger-Ambacht, waarbij het woonhuis, met zijn prachti
ge gevel, die uit 1665 dateert, geheel intact zal blijven. 

23 De Muziekvereniging "Voorwaarts" heeft via een 
verloting geld bijeengebracht voor een nieuwe (draag
bare) verlichting, bestaande uit 4 olievergassers van 
300 "kaars" per lamp. 

28 In een jaar tijds vermeerderde de bevolking van 
Vlaardinger-Ambacht met 1.000 personen. De 
6.000e, Neeltje Jacomina Bos, geboren. 
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Boerderij Middelhuizen. 19 september 1938. 

30 Tot notaris in het arrondissement Rotterdam, 
met standplaats Vlaardingen, is bij Kon. Besluit be
noemd de heer J. T. Rutgers, candidaat-notaris te 
's-Gravenhage. 

oktober 

1 "Ter navolging". 
Het personeel van de firma A. de Jong, Machinefa
briek, Scheepswerf en Constructiewerkplaats, verrast 
met een extra gift in het loonzakje, waarbij de medede
ling "Voor het afgewende oorlogsgevaar", waarmee 
gedoeld werd op de overeenkomst van München, tus
sen Chamberlain en Hitler. 

3 Uit een proef-proces blijkt dat de Poldervaart in 
de zin van de Visserijwet een open vaarwater is, waarin 
met een hengel gevist mag worden. 

De dagcursus van de Visscherijschool wordt per 1 ja
nuari 1939 opgeheven. 

10 Te Vlaardinger-Ambacht is op 72-jarige leeftijd 
overleden de heer K. van Vliet Tzn, rustend landbou
wer en ruim 19 jaar lid van de gemeenteraad van 
Vlaardinger-Ambacht voor de Christelijk-Historische 
Partij. 

12 Van 10-12 uur 's avonds wordt in Vlaardingen en 
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Vlaardinger-Ambacht een verduisteringsoefening ge
houden, waarbij een strenge controle wordt uitgeoe
fend op het voorkomen van lichtuitstraling uit huizen 
en andere gebouwen. 

13 De gemeenteraad van Vlaardingen besluit tot in
voering van het gezinspersoonskaartenstelsel, zulks op 
instigatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
In het kader van de werkverschaffing dienen de werk
zaamheden hieraan zoveel mogelijk te worden uitge
voerd door gesteunde werkloze hoofdarbeiders, voor 
zover die daarvoor geschikt zijn. 

14 Een paard van een kolenwagen van de firma 
P. Maarleveld slaat op de Parallelweg op hol. Het dier 
loopt in volle vaart tegen de leuning van de Prinses 
Julianabrug en is op slag dood. De brugleuning is ver
bogen. 

24 Het Diaconiehuis van de Hervormde Gemeente 
aan de Emmastraat bestaat 40 jaar. 

26 Besloten wordt dat de toren van de Grote Kerk 
op de Markt een opknapbeurt zal krijgen, waarbij de 
ballustrade van de omloop vernieuwd zal worden en 
het metsel- en voegwerk zal worden verbeterd. 

28 De Vlaardingsche Football Club "Olympia" be
staat 25 jaar. 

november 

10 In de Sunlightfabrieken wordt de 25.000e be
zoekster van 1938 verwelkomd. 

14 Inschrijvingsdag voor de Boetcursus van de Vis-
scherijschool in het Handelsgebouw. 

17 Te Schiedam is op 64-jarige leeftijd overleden Ir 
Izaak Anthonie Kreber, oud-directeur der Vlaarding
sche Machinefabriek I. A. Kreber en mede-oprichter 
van de Vereeniging "De Ambachtsschool". 

18 Opgericht is de Wandelsportvereeniging "Flar-
dinga". Het bestuur is samengesteld als volgt: 
M. Boerdam, Emmastraat 28; A. Kop, 2e Maasbos-
straat 3; J. van der Ende, Emmastraat 8. 

Ir. I. A. Kreber. 17 november 1938. 

21 Het echtpaar Van Oeveren, wonende aan de 
Kortedijk, is 50 jaar getrouwd. De buren bieden ge
schenken aan en de Kortedijk is met vlaggen getooid. 

23 In de gemeenteraad van Vlaardingen wordt met 
19 tegen 2 stemmen het voorstel van het lid H. K. van 
Minnen aangenomen om de straten in de stadsuitbrei
ding ten westen van de Burg. Pruissingel en zuidwaarts 
van de Groeneweg te noemen naar Oost- en Westindi-
sche gebiedsdelen, "omdat op de Maas vele schepen 
voorbij varen, op weg naar overzeesche bezittingen". 

Ook besluit de gemeenteraad tot aankoop van enige 
panden aan de Markt, de noordzijde van de School
straat, de Paterstraat en de Nauwe Steeg, met het ook 
op de nog vaag omlijnde plannen om tot uitbreiding 
van het Stadhuis te komen. 
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Wandelsportvereniging Flardinga. 18 november 1938. 

24 De firma A. Groeneveld Azn opent een nieuwe 
meubelafdeling in haar pand Hoogstraat 204-206, 
waarvan nummer 204 na sloping van het oude pand, 
geheel nieuw werd opgetrokken. 

In de Sunlight-Zeepfabriek komt het 5.000e ziedsel 
gereed. Uit elk ziedsel worden 130.000 dubbele stuk
ken Sunlightzeep gemaakt. Eén en ander is reden om 
de vlag uit te steken, terwijl het personeel een gratifica
tie ontvangt. 

28 "Kindervoeding". Alweer 3 eetdagen voorbij! 
Op maandag aten 386 kinderen heerlijke bonen met 
spek; op woensdag 390 lekkere rijst met krenten en op 
vrijdag 380 kleinen een best rijstemaal met uitstekende 
boter. Totaal dus 1.156 porties". 

De Armenraad van Vlaardingen en Vlaardinger-Am
bacht bestaat 25 jaar. 

Hal van de Sunlightfabriek waar zeep gegoten en gesneden 
wordt. 24 november 1938. 

36 



Pand Hoogstraat 205 voor de verbouwing. 24 november 
1938. 

december 

2 Het personeel van Scheepswerf, Machinefabriek 
en Constructiewerkplaats A. de Jong staat één uur 
loon af ten gunste van de Joodse vluchtelingen uit 
Duitsland. 

3 De straatcollecte in Vlaardingen voor hulp aan 
Joodse vluchtelingen brengt bijna 1.100 gulden op. 
Dezelfde collecte brengt in Vlaardinger-Ambacht 
207 gulden op. 

6 De oud-Vlaardinger Pleun van den Berg, archi
tect B.N.A., is 75 jaar. Hij kreeg in Vlaardingen onder 
meer bekendheid door de bouw van het hoofdkantoor 
van de N.V. "Hollandia", aan welke N.V. hij als bouw
kundige verbonden was. 

Vier leden van de Vlaardingse gemeenteraad dienen 
een voorstel in tot wederinvoering van het ambtsgebed 
bij de aanvang van de raadsvergaderingen. Zij reage
ren hiermee op de uitspraak van de Brit Chamberlain, 
na het sluiten van het verdrag met Hitler, dat God het 
gebed van miljoenen heeft verhoord. 

12 De Vlaardingse gemeenteraad besluit tot het in 
werkverschaffing aanleggen van een hertenkamp aan 
de Hofsingel, ten koste van 6.450 gulden. 4.200 gul
den hiervan wordt door het Ministerie van Sociale Za
ken gesubsidieerd uit het Werkloosheidssubsidie-
fonds. 

13 Voor een gehoor van circa 1.300 personen 
spreekt in de R.K. kerk aan de Hoogstraat de bekende 
radio-redenaar pater Henri de Greeve over de door 
hem op 2 april 1938 opgerichte "Bond zonder Naam". 

15 Uitvoering van het Oratorium "Paulus" van 
Mendelssohn Bartholdy, door de Gereformeerde 
Zangvereeniging "Gloria in Excelsis Deo" in de Oos-
terkerk aan de Schiedamseweg. 

In de gemeenteraad van Vlaardinger-Ambacht wordt 
met zorg gewag gemaakt van opmerkingen van leden 
der Vlaardingse gemeenteraad, met betrekking tot 
Vlaardinger-Ambacht. Het raadslid Van der Kooy 
hoopt dat B & W van Ambacht op hun qui vive zullen 
zijn met betrekking tot een eventuele poging tot an
nexatie, hen toezeggende dat niet alleen de gemeente
raad, maar ook de gehele gemeente als één man achter 
hen staat, "om te toonen dat wij ons plekje grond op 
Gods aardbodem waardig zijn". 

16 Aanbesteding van het in huur verstrekken van 
29 gewone rijwielen en 3 transportrijwielen voor de 
gemeentedienst 1939. Excelsior-Rijwielfabriek Kuch-
ler schrijft in voor 24 resp. 30 gulden. G. Lensveld 
voor 27 resp. 39 gulden; Benzo-Rijwielfabriek voor 
24 gulden 50 cent resp. 27 gulden 50 cent en J. Rem-
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merswaal voor 17 gulden 50 cent, voor beide soorten. 
Gunning aangehouden. 

19 De scheepvaart in de Oude Haven en in de Vaart 
door vorst gestremd. 

Schoorsteenbranden in de Nieuwelaan, Emmastraat 
en Sweelinckstraat. 

De strenge vorst zorgt voor ijsvermaak. De eerste 
Westlanders arriveren op de schaats. In "De HoUand-
sche Tuin" op de Hoogstraat krijgen zij een kistje siga
ren. 

21 Hevige koude en zware sneeuwval. Veel proble
men met bevroren waterleidingen, die in de moderne 
huizen meestal in of tegen buitenmuren zijn gelegd. 

23 In verband met de opheffing van de dagcursus 
van de Visscherijschool neemt directeur A. C. P. E. 
Vermeulen na 24 jaar afscheid. 

Door de gemeente zijn op de havenkaden vuurpotten 
geplaatst, waaraan voorbijgangers zich kunnen war
men. 

24 In zijn atelier boven de Van Kampenschool, Lies-
veldselaan 9, heeft Willem Brinkman Jr een tentoon
stelling ingericht van zijn schilderijen, aquarellen en 
tekeningen, die gratis te bezichtigen is. A. C. P. E. Vermeulen, directeur van de Visscherijschool. 

23 december 1938. 
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