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1 Het aantal inwoners van Vlaardingen bedraagt 
30.695 en van Vlaardinger-Ambacht 6.170 waarvan 
1.051 personen door vestiging in 1938. 

Het aantal werkzoekenden, ingeschreven bij de 
Arbeidsbeurs bedraagt 2.280. 

In de havens 43 zeevissersvaartuigen: 28 stoom-
loggers, 14 motorloggers en 1 zeillogger. 

Uit een huizentelling door de Vereeniging van Huis
eigenaren blijkt dat in Vlaardingen en Vlaardinger-
Ambacht 385 woningen onverhuurd zijn en circa 100 
woningen in aanbouw zijn. 

2 In 1938 werden aan de gemeentelijke Vismarkt 
(Visbank) 89 partijen vis afgeslagen tot een bedrag van 
1.631 gulden en 53 cent. 

Bekend wordt dat de derde kerk van de Ned. Her
vormde Gemeente gebouwd zal worden aan de Burg. 
Verkadesingel, recht tegenover de Sportlaan, in 
Vlaardinger-Ambacht. 

4 Onder bedreiging van de toepassing van de 
wettelijke bepalingen, kondigt het hoofd van de Lucht-
beschermingsdienst Th. Werner een vierde verduiste
ringsproef aan, ditmaal te houden in geheel Zuid-
Holland, op 19 januari van 20.30 tot 22.30 uur. 
Bij de drie vorige proeven bleken er nog al wat 
slordigheden te zijn geweest, waardoor nog teveel licht 
vanuit de huizen naar buiten kwam. Ditmaal zullen 
excuses daarvoor niet worden aanvaard. 

6 Duitse dienstmeisjes worden teruggeroepen naar 
hun "Heimat". 

Onder de aanwinsten van de Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek bevindt zich het boek van Roberts: "Het 
huis dat Hitler bouwde". 

11 In het kader van de werkverschaffing zijn tien 
tewerkgestelde mannen begonnen met de aanleg van 
een Hertenkamp aan de Hofsingel. 

12 In de "Harmonie" wordt vertoond de Kruger-
Wildtuinfilm, over het door President Kruger in Zuid-
Afrika gestichte wildpark. 
Aan deze film werd 18 jaar gewerkt in een gebied dat 
iets groter is dan het oppervlak van geheel 
Nederland. 
Het zien van deze film wordt aanbevolen door 
burgemeester en wethouders, predikanten, pastoors en 
directeuren en hoofden van scholen. 
Toegangsprijs: Ie rang 60 cent, 2e rang 40 cent. 
Groot succes. 

13 Met het oog op de komende verduisterings
oefening is een geslaagde proef gehouden met een 
sirene op de toren van de Grote Kerk. Het geluid van 
de sirene was overal goed te horen. 
Advertentie. "Luchtbescherming. 
Voorhanden: Zwart Papier voor afdekken van ven
sters. Dorsman & Odé". 

De Werkinrichting en Weefkamer van de Vereeniging 
"Zorg voor het Achteriijke Kind" bestaat llVi jaar. 

19 De verduisteringsproef is matig geslaagd. Nog 
steeds beseffen de inwoners te weinig de ernst van 
dergelijke oefeningen, waardoor de afdekking van het 
licht wederom niet totaal was, vooral in de nieuwe 
wijken. 
Van de gelijktijdig gehouden oefening van de Luchtbe-
schermingsdienst "Vliegtuigen boven ons land", heeft 
men veel geleerd. 

"Houdt den dief', riep de heer A. van Rijn uit de 
Wagnerstraat, toen hij vanuit zijn bovenhuis zag dat 
iemand er met zijn fiets vandoor ging. Na een achter
volging via de Parallelweg, de Sunlightfabriek, over de 
spoordijk, het land van de Taanderij aan de Maas-
sluissedijk en het Station Centrum, werd de dief in de 
Ie Van Leijden Gaelstraat door een rechercheur 
gearresteerd. De dader, een 25-jarige Amsterdammer, 
bleek net vrij te zijn na een gevangenisstraf van een 
jaar... voor fietsendiefstal! 



De Duitse dienstmeisjes werden teruggeroepen De Vlaardingsche 
Courant lexerde dit commentaar 6 januan 
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2 3 Het nieuwe kantoorgebouw van het Havenbedrijf 
Vlaardingen-Oost officieel in gebruik genomen. 

24 De gemeenteraad besluit om de scheepskraan, 
sedert 1910 staande aan de Westhavenplaats, voor 
400 gulden te verkopen aan scheepsbouwmeester A. 
de Jong. De redenen van deze verkoop zijn het geringe 
gebruik van de kraan (4 a 5 maal per jaar) en dat hij het 
veld moet ruimen wegens de voorgenomen doorbraak 
in de Hoogstraat naar het westelijk stadsdeel. 

25 Via een proefproces voor de Kantonrechter, de 
Rotterdamse Rechtbank en de Hoge Raad is duidelijk 
geworden dat Art. 17 van de Visserijwet van toe
passing is op de Poldervaart: er mag daarin zonder ver
gunning van de rechthebbende, het Hoogheemraad
schap Delfland, met een hengel gevist worden. 

27 Voor de kosteloze inenting tegen diphterie 
hebben zich 56 personen opgegeven. 

februari 

3 Ter gemeentesecretarie ligt ter inzage de naam
lijst van eigenaren en houders van paarden, opgemaakt 
ingevolge een artikel van het Inkwartieringsbesluit. 

10 Een inwoner klaagt in een ingezonden brief dat 
het hem onmogelijk gemaakt wordt met zijn wagen de 
regels van de witte strepen op straat na te komen. Bij 
het passeren van de Westhavenplaats moet hij steeds 
links in plaats van rechts houden, omdat hij wordt 
gehinderd door publiek dat de berichten op de borden 
van "Voorwaarts" staat te lezen. 

13 Op het Westerhoofd een minderjarige jongen uit 
Schiedam aangehouden, die de laatste dagen daar elke 
dag stond. Het bleek dat hij uit zijn betrekking was ont
slagen en dat hij het deed voorkomen of hij iedere dag 
naar zijn werk ging. Hij stond met zijn broodzakje de 
gehele dag op het Hoofd. 

15 Oud-kapitein C. Post (85 jaar) is 25 jaar voor
zitter van de Visscherijschool. Na een leven op zee van 

50 jaar, had hij deze funktie op 60 jarige leeftijd 
nog aangevangen. 
Hij werd in Vlaardingen vooral bekend als kapitein van 
de koopvaardijschepen "Archipel" en "Vrede" en als 
kapitein op onder meer de sleepboot "Thames", waar
mee hij enkele malen grote scheepsdokken over zee 
versleepte. 

20-25 Een eeuw geleden werd opgericht het Lees
gezelschap "Onderling Genoegen". Dit zeldzame 
jubileum wordt gevierd met een receptie en een 
sociëteitsavond. 

C. Post, 25 Jaar voorzitter van de visscherijschool 15 febuan 



21 Op 55-jarige leeftijd is overleden Johannes van 
Toor, directeur van N.V. Van Toor's Handel-, 
Visscherij- en Stoomvisscherijmaatschappij en voor
zitter van de Vereeniging ter Bevordering van Vis
scherij, Handel en Nijverheid en van de Vereeniging 
van Haringhandelaren. 

22 De kunstschilder Willem Brinkman krijgt voor 
1939 wederom de subsidie van H.M. de Koningin uit 
het uitkeringsfonds voor jeugdige kunstenaars, waarbij 
het ingezonden werk aan de hoogste eisen moet 
voldoen. 

27 Het Sint Laurentiusgesticht aan de Gedempte 
Biersloot voor sloop verkocht aan de aannemers Van 
Rooijen en Verhey. Ter plaatse zullen 20 woningen 
worden gebouwd, met op de hoek van de Groen van 
Prinstererstraat een winkelhuis met waterstokerij. 

maart 

7 De in aanleg zijnde weg ten westen van het 
terrein van de N.V. Handels- en Transport-Maat
schappij "Vulcaan", krijgt de naam "Vulcaanweg". 

In de woning van A.M. aan het Emaus te Vlaardinger-
Ambacht is een geheime distilleerderij ontdekt. Een 
volledig distilleertoestel en een hoeveelheid jenever 
werd in beslag genomen. Behalve A.M., die voor de 
tweede keer binnen een jaar op clandestien stoken 
werd betrapt, werd ook de Vlaardinger Van de W. aan
gehouden, die het toestel ook in zijn woning had 
gebruikt. 

8 Nadat al eerder een gedeelte was gezonken, is nu 
vrijwel de gehele "gele" inrichting van de Vlaarding-
sche Bad- en Zweminrichting in de Spoorhaven 
gezonken. De opbouw ervan is gekraakt en ontzet. 

Een windstoot blaast de melkcarrier van Sam 
Moerman uit de Eendrachtstraat op een schuit in de 
Oude Haven. Een grote hoeveelheid melk, gortpap en 
eieren gaat verloren. 

Jacs. den Boer is geslaagd voor het volledig vak
examen "broodbakker" van de vakopleiding in het 
bakkersbedrijf. 

10 Overieden is de bekende socialistische voorman 
Willem Drop, geboren te Vlaardingen op 22 augustus 
1880. Na de lagere school werkte hij in Vlaardingen als 
kuiper-haringpakker. In 1908 werd hij bestuurder van 
de Kuipersgezellenvereeniging "Wij Streven Naar 
Verbetering" en van de Zeeliedenvereeniging "Vrede 
door Recht". In 1918 secretaris van het hoofdbestuur 
van de Centrale Bond van Transportarbeiders. Tevens 
controleur van het regeringsdistributiebureau voor de 
afzet van visserijproducten. Van 1918 - 1921 lid van 
de gemeenteraad van Rotterdam, vervolgens penning
meester van de Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij en voor die partij lid van de Tweede Kamer. 

13 In Zeist viert oud-stadgenoot Zendeling Govert 
Maan zijn 70e verjaardag. 

15 Door de Vereeniging tot verbetering der Volks
huisvesting "Patrimonium's Woningen" aanbesteed 
het verbouwen van 46 woningen in de Komelis 
Speehnanstraat en aan de Afrol. 

16 Op 16-jarige leeftijd is overieden Arie Groene-
veld Azn, oprichter van de Behangers- en Stof
feerderszaak, annex Woninginrichting A. Groeneveld, 
Hoogstraat 206. 

17 De Minister van Sociale Zaken keurt goed de 
aanleg in werkverschaffing van een recreatieterrein in 
Vlaardinger-Ambacht, aan het einde van de Sportlaan. 
Met het werk zal begin april worden begonnen. 

21 Hoog water: buiten de Keersluizen 2.02 meter 
+ N.A.P. 

22 De Vereeniging tot Bescherming van de Burgerij 
bij Luchtaanvallen organiseert cursussen op het gebied 
van zelfbescherming, EHBO, blok brandweer etc. 

Ter gelegenheid van het 1 O-jarig bestaan van de Chris
telijke Auteurskring spreken in "Liefde en Vrede" aan 
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de Ged. Biersloot Rie van Rossum, Roel Houwink en 
Cornells Rijnsdorp. 

23 Mejuffrouw M.M. de Reus viert haar 25-jarig 
jubileum als onderwijzeres aan openbare school E aan 
de Prins Hendrikstraat. 

30 Op advies van architect Van der Kloot Meijburg 
wordt de doorbraak naar het westelijk stadsdeel iets 
verschoven tot aan de Ie steiger en de Watersteeg, 
zodat de nieuwe weg de Hoogstraat loodrecht zal 
kruisen. 

In verband met de doorbraakplannen wordt de weeg
brug verplaatst van de Westhavenplaats bij de 
stadskraan, naar achter de Visbank. 

31 Totale electriciteitsstoring van 10 uur tot 11.20 
uur. "Hoe afhankelijk is de moderne mensch", wordt 
in de krant opgemerkt. 

april 

5 Het rijk geeft twee baby-motorbrandspuiten in 
bruikleen aan de Luchtbeschermingsdienst te Vlaar-
dingen. Deze spuiten wegen slechts 175 kg. zodat ze 
door 2 personen gedragen kunnen worden. Ze geven 
met 4 stralen 1.200 liter water per minuut onder 3'/i 
atmosfeerdruk en 800 liter onder 6 atmosfeer. 

In Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht opgericht een 
Vereeniging voor Veilig Verkeer. Voor een contributie 
van 1 gulden per jaar geven zich 52 personen als lid op. 
De burgemeesters van Vlaardingen en Vlaardinger-
Ambacht worden ere-voorzitters. 

7 De Vlaardingsche Oudheidkamer schrijft onder 
nummer 1040 in, de schenking van een sigaar, in 1868 
geschonken door Z.H. Paus Pius IX (1846 - 1878) 
aan Wijnand Houdijk, Pauselijk Zouaaf, drager van 
het Pauselijke onderscheidingsteken: Bene Merenti, 

K €* 
, , , ^ . ' «t • De Luchtbeschermmgsdiensl 5 apnl 
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Wijnand Houdijk, Pauselijk Zouaaf. 7 april 

Suisse der R.K. Kerk te Vlaardingen,, overleden te 
Vlaardingen in 1924. 

14 Op een vergadering van de stemgerechtigde 
ingelanden van de Holierhoeksche en Zouteveensche 
Polder in cafe-restaurant "De Gouden Leeuw" van C. 
Waardenburg, aan het Emaus te Vlaardinger-
Ambacht, wordt op advies van de Minister van Water
staat besloten gronddepots in te richten, om in geval 
van beschadiging van de polderdijken door luch
taanvallen, materiaal bij de hand te hebben om 
eventuele gaten in die dijken te dichten. Tevens zal 
onder het woonhuis van de machinist van het gemaal 
een schuilkelder worden gemaakt in de vroegere 
waterloop van de afgebroken molen. Verder wordt uit 
25 jongeren en ouderen die niet dienstplichtig zijn, een 

"dijkleger" samengesteld, dat bij calamiteiten hulp 
kan verlenen. 
Opgemerkt wordt dat de ernst van de tijd dringt tot 
spoedige regeling van één en ander. 

19 De bij tien rederijen geplaatste geldbusjes ten 
behoeve van het Weeshuis hebben in totaal 55 gulden 
en 27 cent opgebracht. De hoogste opbrengst kwam 
van de Doggermaatschappij met 18 gulden en 43 cent. 
De laagste was A. Verboon met 1 gulden. 

Verkiezing van leden van de Provinciale Staten. Van 
de in Vlaardingen uitgebrachte 14.376 geldige 
stemmen (van de 15.982 kiesgerechtigden) stemden 
4.062 op de S.D.A.P., 3.495 op de C.H.U., 2.808 op 
de A.R. en 1.301 op de R.K. Staatspartij. De 
communisten kregen 117 stemmen, terwijl 5 stemmen 
gingen naar de Bolsjewiki Leninisten. De N.S.B, 
behaalde 257 stemmen, waarvan 25 als hoogste in 
District IV, Zomerstraat. 
In Vlaardinger-Ambacht stemden er 98 op de N.S.B. 
De acht grootste partijen kregen daar resp. 632, 739, 
587 en 385 stemmen. Door de 3.185 kiezers werden 
2.921 geldige stemmen uitgebracht. 

21 Een plan van architect H. van der Kloot 
Meijburg voor sanering van de binnenstad, inhoudende 
een stelsel van deels nieuwe, deels bestaande hoofd
wegen, wordt na een besloten zitting van de gemeente
raad van Vlaardingen zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen. 

De gemeenteraad besluit tot het doen aanleggen van 
openbare verlichting aan de Schiedamsedijk, tussen de 
Vijfsluizen en Station Vlaardingen-Oost, met 12 stalen 
masten voor 3.810 gulden. 

Door de kerkvoogdij van de Nederiands Hervormde 
Gemeente wordt in het Handelsgebouw onder aan
nemers die lid zijn van die gemeente aanbesteed het 
bouwen van een kerkgebouw met toren, dienstver-
trekken en kelder op paalfundering, op een terrein aan 
de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardinger-
Ambacht. 
De hoogste inschrijver komt uit op 75.600 gulden, de 
laagste op 63.512 gulden. 
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22 Op de leeftijd van bijna 91 jaar is overleden Arij 
van den Berg Mzn, meer dan 50 jaar naschrijver aan de 
afslag van de vis en fust-arbiter van de Vereeniging ter 
Bevordering van Visscherij, Handel en Nijverheid. Hij 
werd in Vlaardingen bekend als de grote animator 
van Oranjefeesten. 
Na een optreden in een optocht ter gelegenheid van 
zo'n feest, waarbij hij een grote koperen helm droeg, 
kreeg hij de bijnaam "De koperen muts". 

26 De Coöperatieve Bakkerij en Verbruikers Ver
eeniging "De Voorloper" keert over 1938 over het ver
bruik van de bakkerij 10% en over de afdeling 
kruidenierswaren 5% dividend uit. 

De burgemeester van Vlaardingen brengt de algemene 
en bijzondere bepalingen voor de vrijstelling van de 
militaire dienst wegens broederdienst lichting 1940, ter 
kennis van belanghebbenden. 

Wegens opheffing van het bedrijf houdt notaris H.P. 

Dolk boelhuis op de door Arie Jacob Noordam 
bewoonde hofstede "Yselhoeve" te Vlaardinger-
Ambacht, Holyweg 57. Onder meer worden 45 
koeien, 10 vaarsen, 2 stieren en 3 pinken verkocht, 
alsmede "een bruin merriepaard, aftands, mak in alle 
tuigen" en een 4 pk benzinemotor. 

27 De kinderen die door de Vlaardingsche Gezond-
heidskolonie naar Oostvoome waren uitgezonden, 
blijken na terugkeer 5 tot 10 pond in gewicht te zijn toe
genomen, "hetgeen zeker een mooi resultaat is". 

Een felle brand legt de Electrische Meubelfabriek van 
de N.V. A. Sprij aan de zuidzijde van de Kon. 
Wilhelminahaven in de as. De vuurzee in het 60 meter 
lange pand werd door de brandweer met 13 stralen be
streden, waaronder drie van de drijvende spuit "De 
Oude Maas" die te hulp was geroepen. 
(Het vuur sloeg over op het belendende pand van Sal. 
Frenkel's Handel Maatschappij, waar 25 ton oud 
manillatouw in brand raakte). 

Felle brand bij Spnj 27 apnl 
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mei 

1 Ter gelegenheid van de viering van het 50e 
Meifeest brengen leden van de arbeidersbeweging 
onder leiding van J. Buis een bezoek aan de begraaf
plaats. Op de graven van de gestorven partijgenoten J. 
Hoogerwerf, D. Zwaans en W. Drop worden 
bloemen gelegd. 

Mejuffrouw J. de Zeeuw bezorgt dertig jaar melk. 

2 Viering van het 50e Meifeest van de arbeiders
beweging, 's Morgens optocht met 400 kinderen door 
de stad. 's Middags in het Luxor Theater filmvoor
stelling voor de jeugd. Een jeugd die overigens, tot ver
wondering van de leiding, voor het merendeel 
afkomstig is van de bijzondere scholen, 's Avonds grote 
mei-optocht door 1.000 Vlaardingers. Na afloop ver
gadering in de "Harmonie". 

fonds weinig of geheel geen belangstelling krijgt van de 
jongere zeelieden. 
Tot eind 1938 ondersteunde het fonds 70 oude 
zeelieden met 90 cent per week en 27 oud-schippjers 
met 1 gulden en 35 cent per week, met een 
gezamenlijke weekuitkering van 99 gulden en 45 
cent. 

De Gebr. Van der Windt krijgen vergunning hun 
roomijsfabriek in het perceel Van Schravendijkplein 
12, uit te breiden met twee electromotoren van resp. 
5'/2 en 2 pk. 

8 Op de Visscherijschool slaagden 8 meisjes voor 
het diploma A boetster en 1 voor het diploma B 
boetster. 

10 Vlaarding's Mannenkoor "Orpheus", directeur 
Jos Vranken Jr, behaalt te Slikkerveer een 1 e prijs in de 
eerste afdeling met 367 punten. 

5 De Vereeniging tot Oprichting en Instand
houding van het Visschersweduwen- en Weezenfonds 
te Vlaardingen betreurt in haar jaarverslag dat het 

24 Vlaardingse schippers van zeevissersvaartuigen 
slagen op de Visscherijschool voor het examen 
kaartpassen. 

Geslaagde boetsters 8 mei 
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S.P. de Wit, Stoomwasscherij, Landstraat 80-84, 
vraagt bekwame strijkster. Loon 11 a 12 gulden. 

Vanuit Vlaardingen varen drie stoomloggers ter 
haringvisserij: de "Prinses Juliana", VL 97, schipper 
A. Poot, van de Doggermaatschappij; de "Hennie", 
VL 216, schipper A. Visser Jzn, van de Visscherij Mij. 
"Vlaardingen"; en de "Cornells", VL 83, schipper 
P.A. van Embden, van N.V. Van Toor's Visscherij 
Maatschappij. 
Landelijk gezien varen deze dag niet meer dan 15 
schepen uit, wat 6% van het totaal aantal vissers
schepen uitmaakt. Deze beperking van de visserij is 
nodig om de oude voorraad haring langzamerhand 
kwijt te kunnen raken. Men hoopt hierdoor over
productie te voorkomen en de prijzen op een lonend 
peil te kunnen houden. 

12 De restauratie van de toren van de Grote Kerk is 
nagenoeg voltooid. Na diverse herstellingen van het 
muurwerk is de belangrijkste vernieuwing die van de 
balustrade. De oude hardstenen balustrade bleek in 
zeer slechte staat te zijn, zodat in overieg met 
Monumentenzorg besloten werd een geheel nieuwe te 
laten maken en van een betere constructie. Dit werk 
werd uitgevoerd door de Vlaardingse steenhouwer J. 
de Vries. Het totale gewicht van de balustrade is 
30.000 kg, naar boven gehesen in stukken van 500 tot 
650 kg. 
Voor de restauratie was in- en voor 1938 een krediet 
toegestaan van 3.746 gulden en een cent. In 1939 
bleken vele technische gebreken en werd het krediet 
verhoogd tot 14.000 gulden. 

De bouw van een kerk voor de Hervormde Gemeente 
te Vlaardinger-Ambacht is gegund aan de Burgermaat
schappij "Onder Ons" te Delft, voor 60.512 gulden. 
De bouw zal spoedig beginnen. 

15 Mejuffrouw Krijntje Broek, "Krijntje de brood-
vrouw", bijna 70 jaar oud, bezorgt 55 jaar brood, waar
van 38 jaar in dienst van de heer Rey en 17 jaar bij de 
heer Hendriksen, beiden op de Dayer. 

16 Leden van de Hervormde Gemeente te Vlaar
dinger-Ambacht, die in aanmerking wensen te komen 

M. Je Ridder en L. Droppen plaatsen windwij^'-' l~ ""'' 
voor tewerkstelling aan de kerkbouw aldaar, worden 
per advertentie opgeroepen zich aan te melden. Het 
betreft grondwerkers, betonwerkers, timmerlieden en 
metselaars. Grondwerkers worden gevraagd zich 
direct bij architect J. Snijders te melden. 

17 De stoomlogger "Gorredijk", IJM 490, arriveert 
als eerste in de Vlaardingse Haven met bijna 13 last 
nieuwe haring van verschillende schepen. Het eerste 
kantje wordt gemijnd door de firma P.H. van 
Abshoven voor 130 gulden en 40 cent. 
De stoomlogger "Comelis" VL 83, arriveert enkele 
uren later met SVi last haring van de drie uitgevaren 
Vlaardingse schepen. 
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Van de Scheepsbouwwerf "De Nieuwe Maas" wordt 
het stalen motortankschip "Venlo" te water gelaten. 
Het schip werd gebouwd voor de Vereenigde Tank-
reederij te Rotterdam. Het meet 47,50 x 6,50 x 2,38 
meter. Het is het 25e tankschip van deze rederij, dat op 
deze werf van stapel is gelopen. 

19 Het aantal spaarders bij de Spaarbank bedroeg 
op 31 december 1938 11.290, samen goed voor 
3.579.793 gulden en 25 cent. 

20 De tweede ploeg haringschepen, eveneens 
bestaande uit drie schepen, vaart uit ter visserij. 

23 De gemeenteraad besluit tot de volgende 
sluitingsuren van de winkels in Vlaardingen: 
zaterdag 8 april, woensdag 17 mei, zaterdag 2 
december en zaterdag 23 december, te 23.00 uur. 
Vrijdag 1 december, maandag 4 december en dinsdag 
5 december te 22.00 uur. 

De gemeenteraad van Vlaardingen besluit met de 
kleinst mogelijke meerderheid (11 tegen 10) tot de 
invoering van een Schoolartsendienst. 

26 A. Kop Jr. is aangesteld als official voor het 
afnemen van wandelproeven voor het vaardigheidsdi
ploma van het Nederlandsch Olympisch Comité en 
van de H.L.O. (Harmonische Lichaams-Ontwik-
keling) voor Vlaardingen en het Westland. 

De directie van de Gasfabriek heeft in navolging van 
de P.T.T., die postzegelautomaten heeft geplaatst, op 
verschillende punten in de stad gaspenning-automaten 
geplaatst. Helaas blijkt dat "wanordelijke elementen" 
onderde jeugd de automaten onbruikbaar maken door 
straatvuil in de gleuf te duwen. 
"Laten de ouders, opvoeders en onderwijzers de jeugd 
erop wijzen, dat deze automaten zijn aangebracht in 
het belang en ten gerieve van alle ingezetenen en dat de 
jongelui, die zich aan dergelijke straatschenderijen 
schuldig maken er hun eigen ouders mede bena-
deelen". 

31 De 13-jarige Jan Boomert, die pas in de 

afgelopen winter heeft leren zwemmen, slaagt er in 
door gekleed te water te gaan, een jongetje van de ver
drinkingsdood te redden. 

juni 

1 Door de Gemeentelijke Reinigingsdienst demon
stratie met de eerste vuilnisauto voor stofvrije belading, 
met een laadvermogen van 4 ton. 
Om deze wagen te kunnen gebruiken werden ook 
3.(X)0 gesloten vuilnisemmers aangeschaft van 33 en 
35 liter inhoud. Alles voor minder dan het uitgetrokken 
krediet van 13.000 gulden. 

Zangdienst in de Grote Kerk ter instudering van de 
nieuwe zangwijze. Medewerking door enige zangkoren 
en 250 schoolkinderen. De dienst wordt door de 
N.C.R.V. radio uitgezonden. 

In de Julianabewaarschool in Vlaardinger-Ambacht 
huldiging van het hoofd van de Openbare Lagere 
School aldaar,de heer J. Brouwer Jr., die 25 jaar bij het 
onderwijs werkzaam is. 

A. Postma, onderwijzer aan de Emmaschool, verlaat 
het onderwijs wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. In zijn plaats is benoemd C.C. 
van Hemert. 

2 Paardenmarkt aan de Knottenbeltlaan (Mozar-
tlaan). Aangevoerd worden 48 paarden en 10 hitten, 
resp. 1(X) - 2(X) gulden en 60 - 120 gulden waard. De 
handel is zeer traag. 

8 Prijsveriaging. 
Zondervan's Nederiandsche Algemeene Ency
clopedie ... oorspronkelijke prijs 17 gulden en 50 cent 
... thans slechts 7 gulden en 50 cent gebonden. 
Voorhanden bij: Dorsman & Odé. 

Binderij-chef en verzorger van het Vlaardingsch 
Advertentieblad, de heer N.W.A. Lens, viert zijn 25-
jarig jubileum bij de firma Dorsman & Odé. 
Van het personeel krijgt hij een encyclopedie(!) 
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A Postma (links) als jong onderwijzer 1 juni 

10 De Wandelsportvereeniging "Vlaardingen" 
organiseert de "Nieuwe Haringmarschen" van 20, 30 
en 40 kilometer. 

11 Aan oud-stadgenoot Mr. F. Kikkert is op zijn ver
zoek eervol ontslag verleend als gouverneur-secretaris 
te Suriname. 

19 Van de haring die is gevangen door de stoom-
logger "Prinses Juliana", VL 97, schipper A. Poot, is 
een kantje voor H.M. de Koningin uitgekeurd. 

21 Gemeenteraadsverkiezingen. 
Te Vlaardingen brachten 15.982 kiezers 14.671 
stemmen uit, waarvan 470 van onwaarde en blanco. 
De opkomst van de stemplichtigen was derhalve 92%. 
De Christelijk Historische Unie won 1 zetel terug, die 
zij in 1935 had verioren: 3.902 stemmen, tegen in 
1935: 2.673. 
Ook de Anti Revolutionaire Partij boekte enige winst: 
2.455, tegen m 1935: 2.161. 
De Rooms-Katholieke Staatspartij komt met twee 
zetels in de raad: 1.270 tegen 975 in 1935. 
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Woensdag 21 Juni a.s. 
De dag, «a.iH>p ik stembus l Vlaardtngsche hiezeressen 
en kiezers V\LJHII I I I opiotpi ' 
l l t i oogenbllk nadert vMti, « j j i o p gn moei besluiten 

op welke partii, 
op welken candidaeil 

^\] y u slcifi /itl l uil!>tt.ni«tn 
(,)i weilell niif;' \N luum K . I I I - Hakt den knoop door! 
Volgt hv-i voorbeeld > m honderden vastberaden vrouwen en 
mannen en >icii>i 

ÉÉN DER CANDIDATEN VA\ I IJST 4 1 

Sttnu Ijht-taii tü t / . t i l. \a^l nat hcroin\cn! 

Oproep voorde verkiezingen 21 juni 

De Sociaal Democratische Arbeiders Partij, die in 
1935 twee zetels won, verloor er een: 3.981 stemmen 
tegen 3.800 in 1935. 
De Staatkundig Gereformeerde Partij kon haar ene 
zetel niet behouden: 587 tegen 810 in 1935. 
De Liberale Staatspartij bleek ongeveer gelijk: 1.269 
tegen 1.294 in 1935. De Christelijk Democratische 
Unie: 737 stemmen tegen 769 in 1935. 
De partijen in de raad veranderen niet veel, maar wel 
wat personen betreft: vijf van hen verlaten de raad. 
Onder hen de heer C.B. Verloop, nr. 4 van de A.R.P. 

lijst. Hij werd gewipt door het grote aantal voorkeur
stemmen (600) op de heer De Heer, tegen 16 op de 
heer Verloop. 

In Viaardinger-Ambacht komt voor het eerst na 12 
jaren weer een liberaal de raad binnen: Ir. C.A.L. 
Horstmann. 
De R.K. Staatspartij verioor één van de twee zetels. 
De uitslagen waren: 
SDAP 672 stemmen tegen 287 in 1935. 
CHU 747 stemmen tegen 412 in 1935. 
RKS 380 stemmen tegen 260 in 1935. 
ARP 532 stemmen tegen 237 in 1935. 
SGP 84 stemmen tegen O in 1935. 
Liberale Vrijzinnig Democraten 350 tegen 103 in 
1935. 
Christelijk Democratische Unie 70 tegen 70 in 
1935. 

24 Het Dameskoor "Viva Meiodia", o.l.v. mevrouw 
Jo Mulder, behaalt met 310 punten in de eerste 
afdeling de eerste prijs op het Nationaal Zangconcours 
te Haarlem. 
Een Schevenings koor, eveneens oJ.v. Jo Mulder, 
behaalt in de tweede afdeling de tweede prijs. 

27 De gemeenteraad van Viaardinger-Ambacht 
neemt men algemene stemmen het besluit tot het 
bouwen van een recreatiezaal achter het raadhuis 
aldaar. 
De zaal zal een turnzaal van 9 x 18 meter bevatten,die 
ook dienst kan doen als toneelzaal die 240 personen 
kan bevatten. 

30 In de tuin van zaal "Harmonie" spreekt Ds. J.J. 
Buskes voor de Vereeniging "Kerk en "Vrede" over 
het onderwerp: "Is oorlog het enige middel om 
Nationaal-Socialisme te bestrijden?". 

Aanbesteed is het slopen van panden aan de Ged. 
Biersloot en aan de 6e en 7e Bierslootsteeg, t.b.v. de 
doorbraak naar het westen. De hoogste inschrijver 
wilde 600 gulden toe hebben, de laagste wilde de 
gemeente 1.144 gulden betalen. Naar wie de opdracht 
gjng is dus duidelijk. 
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Eerste steen Bethelkerk. 1 juli 

juli 

1 Ds. H.A. Heijer legt de eerste steen voor het Her
vormde kerkgebouw in Vlaardinger-Ambacht en 
metselt een stichtingsoorkonde in. Hierna deelt hij mee 
dat de naam van de kerk "Beth-el" zal zijn. 

5 Bij Levers Zeep Maatschappij "Sunlight" wordt 
de vakantieregeling verbeterd. Alle werknemers en 
werkneemsters krijgen een week verlof. Zij die de 
leeftijd van 40,45,45-50 en 50-55 jaar hebben bereikt 
krijgen bovendien nog resp. 1, 2, 3,4 en 5 dagen extra 
verlof, omdat zij, naar mening van de directie, meer 
vakantie nodig hebben. 

6 De weduwe M. Berghout-van de Wal, wonende 
Hofsingel 36, viert haar 100e verjaardag. Wegens haar 
zwakke geestvermogens heeft haar familie verzocht 
aan dit feit geen uiterlijk feestvertoon te verbinden. 

10 In het kader van de werkverschaffing zijn 190 
Vlaardingers tewerkgesteld. 25 van hen te Rozenburg, 
65 te Abbenbroek en 100 te Hekelingen. 

Aan het nieuwe Postkantoor op de Westhavenkade is 
een natuurstenen symbolische gevelsteen aangebracht: 
in het midden het symbool van de posterijen, de 
posthoorn. Hierdoorheen is een haring verwerkt. Aan 
de zijkanten de wapenschilden van Zuid-Holland en 
Vlaardingen. Het geheel wordt omgeven door een 
visnet. 

Op de drukste punten in de stad maakt de Vereeniging 
voor Veilig Verkeer, door middel van witte lijnen over
steekplaatsen voor voetgangers. 

Op de scholen worden pogingen in het werk gesteld om 
enige uren vrij te maken voor verkeersonderricht 
aan schoolkinderen. 
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18 Jaarlijkse autotocht met ouden van dagen uit 
Vlaardinger-Ambacht, onder meer naar Vliegveld 
"Waalhaven", waar 15 bejaarden een rondvlucht 
boven Rotterdam maken. 

21 Onder de titel "Luchtbederf' en "Hoe meer 
Vlaardingers protesteren, hoe beter", plaatst ene B.H. 
een ingezonden brief, waarin hij de aandacht vestigt op 
het olie-bedrijf, "dat zich de laatste jaren aan 't 
Overmaas vestigde". 

"Is het niet opvallend, dat sinds daar is opgericht een 
raffinaderij-distilleerderij om uit oliën via een zoge
naamd "kraakproces" nog benzine te produceren, een 
irriterende stank over Vlaardingen trekt?". Hij bepleit 
voorts een verbod aan deze producent, omdat 
Overmaas onder Rotterdam ressorteert en Vlaar
dingen zich niet als afvalverzamelaar moet laten 
gebruiken. 

26 De winkel in mode-artikelen van de gezusters 
Pontier, Hoogstraat 108, is opgeheven. 

31 Opgericht een Vlaardingse afdeling van het 
Nederlandsche Roode Kruis. 

31-5 aug. Vakantie in de bouwbedrijven. 

augustus 

1 Verwisselingsdag van de oude rijwielplaatjes. De 
oude plaatjes (landelijk 3 miljoen) worden ingezameld 
als oud metaal t.b.v. tuberculosepatiënten. 

4 Werklozen die buiten de gemeente werk gaan 
zoeken en daarbij gebruik maken van de Nederland
sche Spoorwegen, kunnen 50% korting krijgen op 
enkele-reis vervoer, per 3e klasse. 

In Vlaardinger-Ambacht jaarlijkse geitenkeuring van
wege de Vereeniging tot Bevordering van het Geitenras 
"Nooit Gedacht". 120 geiten ter keuring aange
boden. 

5 Geboren is Irene Emma Elisabeth, dochter van 
Prinses Juliana en Prins Bemhard. 
De eerste naam komt uit het Grieks en heeft de 
symbolische betekenis van het woord "vrede" in 
zich. 

Geboren is Irene Emma Elisabeth, dochter van J.J. 
Dullaart en G. de Graaf, Richard Holstraat 21. 

7 Blikseminslag in het pand Parallelweg 4 van Van 
der Wind's Handelmaatschappij, waardoor een groot 
gat in het dak ontstond. De heer Van der Windt, die 
juist aan het telefoneren was, werd de hoom uit de hand 
geslagen. 

7-8 Daartoe door het gemeentebestuur opgeroepen, 

Geboortefestiviteilen Prinses Irene. 5 augustus 

W"- ^ " - ^ ~ , ,t^ , ^ ^ ^ •'•^/'^ X' '-^^ V - " -wsiit^:.^%y-s ^«^***^ 
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organiseren de Vlaardingers spontaan enkele festivi
teiten t.g.v. de geboorte van Prinses Irene. 
Onder meer een optocht, muziek en volkszang. De 
Oranje Vereeniging "'Vettenoord" liet dames in 
Vlaardingse klederdracht beschuit met muisjes bij de 
leden bezorgen. Vooraf boden zij aan de waarnemend-
burgemeester, wethouder W.M.W. Don, eveneens 
beschuit met muisjes aan. 

24 Vóór-mobilisatie afgekondigd. 

25-26 Koninginnefeesten in Vlaardinger-Ambacht. 

28 Algemene mobilisatie van land- en zeemacht 
afgekondigd. 

Vordering van motorrijtuigen en paarden. 
Tapverbod in vergunnings- en verlofslocaliteiten tot 29 
augustus, 12.00 uur. 

Tijdens de laatste vergadering van de "oude" 
gemeenteraad, staat in de raadszaal een luidspreker 
opgesteld om de leden van de raad in de gelegenheid te 
stellen te luisteren naar de radiorede van H.M. de 
Koningin. 

De geplande festiviteiten in Vlaardingen t.g.v. de ver
jaardag van Kon. Wilhelmina, worden op last van de 
burgemeester afgelast. De afgegeven vergunningen 
worden ingetrokken. 

29 De treinen zijn alleen beschikbaar voor mili
tairen. 

Het scheidende raadslid Van Vliet constateert in zijn 
afscheidswoord tot de gemeenteraad van Vlaardinger-
Ambacht, dat de verhoudingen in die raad zich nogal 
hebben gewijzigd. Toen hij 13 jaar geleden in de raad 
kwam, had slechts één burger daarin zitting. In de 
nieuwe raad zal men geen enkele boer meer aantreffen. 

30 Hoewel de festiviteiten rond Koninginnedag zijn 
afgelast, adviseert de Vereeniging "De Princevlag" 
tóch de vlag uit te steken: ditmaal niet als uiting van 
feestvreugde, maar "als uiting van eenheid rondom 
Oranje en de vereering van Haar op Wier schouders in 

deze dagen zulke groote zorgen en verantwoordelijk
heden rusten". 

september 

1 Een ingezonden brief, betreffende het voorkomen 
van oorlogswinst, begint met de volgende woorden: 
"Aan den onverhoopten, doch mogelijken vooravond 
van een wereldgebeuren van ongewoon formaat,...". 

Begonnen is met het afgeven van distributiekaarten. 

De ambtenaren van de gemeentepolitie worden door 
de burgemeester aangewezen als bevoegden tot het 
vorderen en uitleveren van gehamsterde goederen. 

De politie neemt een gehamsterde partij koffie en thee 
in beslag. Procesverbaal wordt opgemaakt tegen de 
leverancier en tegen de hamsteraar. De politie belooft 
een streng toezicht op eventueel hamsteren. 

4 Een grote partij gehamsterde zachte zeep en 
petroleum wordt in beslag genomen. 

Afkondiging mobilisatie. 28 augustus 
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De burgemeester maakt bekend dat de gemeente 
Vlaardingen zich bij Kon. Besluit per 1 september in 
Staat van Oorlog verklaart. In verband hiermee 
worden de voornaamste bepalingen van de Staat van 
Oorlog of van de Staat van Beleg in de krant 
gepubliceerd. 

6 Collecte voor de Vlaardingsche Afdeeling van 
het Nederlandsche Roode Kruis, t.b.v. het in 
Vlaardingen inrichten van een hospitaal. Opbrengst 
ruim 1.800 gulden. 
Schuilloopgraaf Westhavenkade. 25 september 

8 In verband met de oorlog tussen Duitsland en 
Engeland zijn de Hollandse vissers die op Duitse 
schepen voeren, naar huis teruggekeerd. 

Alle vissersschepen liggen binnen. Niet alleen de Kon. 
Wilhelminahaven ligt vol, maar ook de Oude Haven, 
waarin normaal nog maar weinig loggers te zien waren. 
De havens in de andere visserijplaatsen vertonen 
hetzelfde beeld. De vloot is in aRvachting van een 
regeling voor het molestrisico, dat de verzekerings
maatschappijen niet langer wensen te lof)en. 
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De sigarenwinkelier J. Ligthart, Westhavenplaats 12, 
heeft bij zijn sigarenwinkel een offerkist geplaatst, 
waarin men sigaren, sigaretten en tabak kan deponeren 
voor de in Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht 
gelegerde militairen. 

Vanwege de tijdsomstandigheden is een groot gedeelte 
van de verzameling van de Vlaardingsche Oudheid
kamer ingepakt en naar een veiliger plaats overge
bracht. 

9 Vlaardinger-Ambacht neemt een proef met het 
"Signaal Luchtalarm". 

13 De commissaris van politie wijst erop dat de 
maximum snelheid binnen de bebouwde kom nog 
steeds 20 km per uur is. "Deze snelheid wordt nog 
steeds belangrijk overschreden". 

18 Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
Nederlandsche Spoorwegen is het Station aan de 
Parallelweg versierd met attributen van de haring
visserij. 

25 Begonnen is met het maken van een schuilloop-
graaf aan de Westhavenkade. Ook op andere plaatsen 
zullen dergelijke loopgraven worden aangelegd. 

Voorhanden bij Dorsman & Odé: nieuwe kaart van 
Europa, met afzonderlijke kaartjes van Dantzig en de 
Corridor, de Maginot-Linie en de Siegfried-Linie. In 
kleurendruk. "Onmisbaar voor een goed volgen van 
den oorlog!!" Prijs in map slechts 95 cent. 

26 Aanbesteding voor de bouw van een schuilkelder 
achter het Stadhuis. 

oktober 

5 Het Dameshoedenmagazijn van de firma C. 
Weerheim, Hoogstraat 144-146, na verbouwing en 
modernisering heropend. 

9 Tot hoofd van de Neutrale Kleuterschool in 
Vlaardinger-Ambacht is benoemd mej. Vogel uit 
Wassenaar. 

11 De al vijf weken werkloos liggende vissers
schepen worden gereed gemaakt om naar zee te 
vertrekken. 

Een autobus van de V.A.O.M. 's avonds om kwart 
voor elf van de Maassluissedijk afgereden en enige 
malen omgeslagen. Van de talrijke passagiers worden 
er 17 gewond, van wie 5 zwaar gewond. 

Ter hoogte van boerderij "De Vergulde Hand" werd 
de chauffeur verblind door de lichten van een 
tegenligger en kwam daardoor met de bus te dicht aan 
de kant van de dijk. 

13 Verschenen is het boek "Job Andersom" door 
Jaap Kolkman. 

14 en 16 Langzamerhand kiezen de loggers weer 
zee. In totaal zijn zeven schepen vertrokken. De eerste 
daarvan uitgeleide gedaan door burgemeester Siezen. 
De vaart is niet zonder risico, omdat in de Noordzee 
diverse mijnenvelden zijn gelegd. Ervaringen daarmee 
tijdens de Eerste Wereldoorlog had tot gevolg dat aan
vankelijk weinig animo bestond om aan te monsteren. 

20 Ten behoeve van de in het Handelsgebouw 
gelegerde 60 militairen, die hun dienst uitsluitend 's 
nachts verrichten, zal in dat gebouw een cantine 
worden ingericht. De bevolking van Vlaardingen wordt 
opgeroepen aan de inrichting daarvan mee te werken. 

21 Op 85-jarige leeftijd is overleden Dirk Lodewijk 
Baauw, een bekende Vlaardingse aannemer. Hij 
bouwde onder meer "De Tunnel", het Binnensingel-
viaduct en de woningen in de zgn. "Put" aan de 
Schiedamsedijk/Emaus, naar hem Baauwstraten 
genoemd. 

Een jeugdige hengelaar, die in de Kon. Wilhelmina-
haven op spiering vist, slaat een 1 Vi pond zware zalm 
aan de haak. 
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26 In Vlaardingen worden de 6 sirenes van de 
Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst om beurten 
beproefd. 

27 De Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst 
geeft verklaringen af voor het afhalen van gasmaskers 
aan het Postkantoor. 

In de voormalige lunchroom "Bloemenwijk", Kethel-
weg 100, wordt een neutrale kleuterschool geopend. 

november 

15 Opgericht is een plaatselijke afdeling van het op 
initiatief van Prinses Juliana opgerichte Algemeen 
Steuncomité 1939. De afdeling werd samengesteld uit 
leden van de Commissie van Samenwerking voor 
Bijzondere Nooden en het bestuur van de afdeling van 
de Kon. Nederlandsche Vereeniging tot Steun aan 
Miliciens. 
Ook te Vlaardinger-Ambacht wordt een dergelijk 
steuncomité opgericht. 

22 Te Vlaardinger-Ambacht opgericht de Brand-
weerliedenvereeniging "Door Oefening Sterk". 

23 In de vergadering van de gemeenteraad van 
Vlaardinger-Ambacht wordt het voorstel van B & W 
tot intrekking van het raadsbesluit van 27 juni 1939 tot 
stichting van een recreatiegebouw, zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. 
"Het ontwerp blijft liggen tot de omstandigheden de 
uitvoering weer mogelijk maken". 

23-24-25 "Verkeersdagen", uitgaande van de Ver
eeniging voor Veilig Verkeer te Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht, inhoudende controle op ver-
keersfouten door automobilisten en op het rem- en 
lichtwerk van wielrijders. Verder propaganda voor 
veiliger verkeer, met name gericht op kinderen. 

27 De verbouwing van het voormalige Post- en 
Telegraafkantoor (huidige Visserijmuseum) tot Belas
tingkantoor, is opgedragen aan de firma L. Maat & 
Zonen, aannemers te Vlaardingen. 

Advertentie: "Vanafheden beschikt Vlaardingen over 
een zeer mooie lijkauto met een bijbehorend aantal 
volgauto's. Lensveld, Emmastraat 56, telefoon 105". 

december 

1 De collecte voor het Algemeen Steuncomité 
1939 brengt 2.100 gulden op. 

9 Op de leeftijd van 100 jaar en 5 maanden 
overlijdt de oudste inwoonster van Vlaardingen, Maria 
Elizabeth van der Wal, weduwe van C. Berghout. 

15 Aanbesteed is de bouw van acht cellen bij het 
Politiebureau, Markt 12. 

17 Te Den Haag op 67-jarige leeftijd overleden de in 
Vlaardingen geboren concertzangeres Johanna Eliza
beth Kühn-van Linden van den Heuvell, die onder de 

Johanna Elizabeth Kuhn-van Linden van den Heuvell. 17 
december 
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naam 'Tilia Hill' 
maardheid bezat. 

eenmaal een intemationale ver-

18 De baan van de Vlaardingsche Usclub is voor het 
publiek opengesteld. 

22 In de Ambachtsschool heeft de Spaarbank een 
Spaarautomaat geplaatst, om het de leerlingen 
gemakkelijker te maken te sparen voor gereedschap en 
werkkleding. Na het inwerpen van een halve-stuiver-
stuk wordt een stempel van 21/2 cent op een kaart gezet. 

Een volle kaart is in te leveren bij de Spaarbank, waar 
dan 75 cent op het spaarbankboekje van leerling 
wordt bijgeschreven. 

23 In het Raadhuis van Vlaardinger-Ambacht zijn 
gehuwd Dr. C. Moerman, arts, en E.A. Meijer van den 
Berg. 

27 In de Bethelkerk in Vlaardinger-Ambacht is 
geplaatst het orgel uit de voormalige Gereformeerde 
Kerk aan de Binnensingel. 

Voormalig Postkantoor 27 no\ ember 
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DE PLAAT VAN DE WEEK 

1 9 1 0 . 

Diep gebukt onder z'n zorgen, 
Zoo vertrekt het oude jaar, 
En hij laat een wereld achter 
Vol van 't dreigendste gevaar. 
Oorlog, onrust, bange twyfel. 
Alles heeft hij meegemaakt; 
Bijna heeft de oorlogsfakkel 
Heel de aarde aangeraakt. 

't Zal dan ook voor 't kleine ventje; 
Dat vaak lachend (binnentreedt. 
Verre van pleizierig wezen 
Dat nu-n hem zoo „welkom" heet. 

Stellig had h\j van de wereld 
Die toch zoo beschaafd moest zyn, 
Zich iets voor deij geest getooverd 
Vol geluk en zonneschijn! 

Zoo treedt dan „Negentienveertig'' 
Deze donk're wereld in. 
' t Is voor het onschuldig ventje 
Wel een troosteloos begin. 
Maar h\j zal in stilte hoi)en 
Dat, als h\j ons ook verlaat, 
Deze wereld mag verkeeren 
In een and'ren, bet 'ren staat. J. S. 
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