
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1940 

Door Matthys A. Struijs. 

januari 

1 Aantal inwoners van Vlaardingen 31.037. Van 
Vlaardinger-Ambacht 6.699. 

In Vlaardingen staan 316 woningen leeg. De meesten 
daarvan in de huurprijsklasse van 4 gulden 26 cent tot 
5 gulden 50 cent per week. In aanbouw zijn 33 
woningen. 
In Vlaardinger-Ambacht staan 33 woningen leeg. 

In de gemeentehavens van Vlaardingen arriveerden in 
1939 elf koopvaardij-schepen. 
Aan de Nieuwe Matex kwamen 55 schepen aan. Bij de 
ENCK 96 en in de Vulcaanhaven 371. 

3 Het weekloon voor 20 uur per week van de werk
ster in het Raadhuis van Vlaardinger-Ambacht wordt 
verhoogd van 4 gulden tot 5 gulden, ondanks het feit 
dat haar werkzaamheden zijn verminderd door de aan
leg van een centrale verwarming. 

Bij de arbeidsbeurs staan 2.322 werkzoekenden 
ingeschreven. 

Aanbesteed is het bouwen van 8 cellen bij het 
politiebureau. Gegund aan de laagste inschrijver 
Johannes Blok te Vlaardingen voor 2.884 gulden en 90 
cent. 

Postbesteller J. Moerman viert zijn 25-jarig dienst-
jubileum bij de Posterijen. Van de directie ontvangt hij 
een fauteuil en een schilderstuk. 

6 In Vlaardinger-Ambacht wordt in het gebouw 
Kethelweg 100 de Neutrale Kleuterschool 'De 
Kleuterhof geopend. 

7 Aan de Joubertstraat geopend het nieuwe 
Rooms-Katholieke Jeugdhuis. 

12 Bij boekhandel Dorsman & Odé voor 45 cent 

verkrijgbaar de brochure: 'Hoe bewaar ik mijn 
levensmiddelen in oorlogstijd?'. 

13 Te Driebergen op bijna 76-jarige leeftijd over
leden de heer A. van der Windt, vroeger eigenaar van 
de Tabaksfabriek 'De Zeeman'. De overledene was 
voorts kerkvoogd van de Hervormde Gemeente, 
regent-penningmeester van het Diaconiehuis der Her
vormden aan de Emmastraat en bestuurslid van de 
Vereeniging Ziekenverpleging. 

15 Gedurende de ijsperiode behandelde de 
E.H.B.O. tot dusver 8 hersenschuddingen, 2 onder
beenbreuken, 2 gebroken polsen en 70 ongevallen van 
diverse aard. De nieuwe baanslee voor het vervoer van 
gewonden heeft hierbij goede dienst bewezen. 

17 In gebruik genomen de nieuwe kook-inrichting 
van de Commissie voor Kindervoeding in het pand 
Oosterstraat 32. 

19 Opgericht is de N.V. Scheepvaart- en Vis-
scherijmaatschappij 'Irene', onder directie van 
P.D.N. Jonckheer. 

Het R K. Jeugdhuis. 7 januan (foto ca 1970). 
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24 'In jaren en jaren niet gebeurd': ijspret in de Oude 
Haven. Het personeel van Sprij's Meubelfabriek 
organiseert een ijshockeywedstrijd op het ijs in de 
Oude Haven. 

Een onbekend vliegtuig dat boven Dan Haag wordt 
gesignaleerd, wordt door één van de modernste 
Nederlandse jachtvliegtuigen verjaagd. De jacht is 
boven Vlaardingen goed te zien. 

Ene A.J.V. uit Vlaardingen heeft fietsend bij het 
omslaan van een hoek geen tekens gegeven of althans 
zijn hand niet lang genoeg uitgestoken gehouden. Dat 
kost hem voor de kantonrechter een boete van 2 gulden 
of 1 dag hechtenis. 

25 De Bethelkerk aan de Burg. Verkadesingel te 
Vlaardinger-Ambacht in gebruik genomen. 

27 P. Brons, stuurman op het getorpedeerde motor-
schip 'Sliedrecht', keert in Vlaardingen terug, na een 
wekenlang verblijf in een Schots ziekenhuis, waar hij 
met vier andere mannen van het schip werd verpleegd 
als gevolg van de ontberingen die hij leed tijdens het 
zeven dagen in een open boot rondzwalken op zee. 
De mannen werden gered door de Engelse trawler 
'Merisia'. 

31 De Buurtvereeniging 'Beatrix" (Diepenbrock-
straat/Messchaertplein) bezorgt haar leden, ter 
gelegenheid van de verjaardag van Prinses Beatrix, 
vlees en vet. Voor de kinderen wordt de film 'Ons 
Prinsesje loopt' vertoond. 

februari 

4 In het Luxor-Theater wordt op zondagmorgen 
door de Plaatselijke Culturele Centrale vertoond de 
film 'Drie kameraden', naar het boek van Remarque. 

5 Het personeel van bakkerij firma A.J. van der 
Houwen schenkt een bedrag van 25 gulden, oor
spronkelijk bestemd voor eigen genoegen tijdens de 
vakantie, aan het Finsche Roode Kruis, wegens de 

oorlog tussen Finland en Rusland. 

6 Op 66-jarige leeftijd overleden Jacob van der 
Velden, oud-onderwijzer aan de Van Kampenschool, 
later administrateur van de Vereeniging voor Bijzonder 
Christelijk Schoolonderwijs. Hij was van 1927 tot 
1935 lid van de gemeenteraad van Vlaardingen voor 
de Christelijk Historische Unie en jarenlang voorlezer 
in de Grote Kerk en lid van het Kiescollege van de 
Hervormde Gemeente. 

Jacob v.d. Velden, 6 februari. 

8 Het 25 centimeter dikke ijs in de Oude Haven 
gebroken door een sleepboot 

9 De plaatsen in de Bethelkerk zullen 'gemengd', 
dus vrouwen en mannen dooreen, worden verhuurd. 

In de Harmonie een geslaagde 'Finsche Avond', 
georganiseerd door het Comité tot Hulpverlening aan 
het Finsche Roode Kruis. Opbrengst van de tombola: 
240 gulden. 
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Burgemeester-secretaris J. Luyennck, 16 februari. 

12 Commissaris van Politie en Waterschout J.M. 
van der Hout is 25 jaar als zodanig in Vlaardingen in 
ftinktie. Wegens de tijdsomstandigheden onttrekt hij 
zich aan alle huldebetoon door die dag uitstedig te 
zijn. 

15 Ten gevolge van een explosie is het motortank-
schip 'Den Haag' van de N.V. Petroleum-Industrie-
Maatschappij te Den Haag, op de oceaan gezonken. 
Van de 39 opvarenden werden er dertien gered, nadat 
zij 75 uur in een reddingsboot hadden doorgebracht. 
Nog 26 mannen worden vermist. Bij de geredden zijn 
zes Vlaardingers, bij de vermisten elf. 

16 J. Luyerink is 20 jaar burgemeester-secretaris 
van Vlaardinger-Ambacht 

Veldwachters te paard. C. van der Werf(l) en C. Molendijk, 
23 februari 

23 C. van der Werf is 20 jaar veldwachter te 
Vlaardinger-AmbachL 

De burgemeester van Vlaardinger-Ambacht roept de 
bevolking van die gemeente op materiaal beschikbaar 
te stellen voor een in te richten noodziekenhuis ten 
behoeve van 'luchtgewonden' in tijd van oorlog. 
Het gaat om 40 éénpersoonsledikanten met toe
behoren, bedkastjes, handdoeken, katoenen hemden 
en keper borstrokken. 
Als de oproep onvoldoende resultaat oplevert, zal te 
zijner tijd vordering van deze artikelen volgen. 

28 W.M.W. Don beëdigd als makelaar van haring, 
visch, ftist enz. 

Van de vermiste Vlaardingse bemanningsleden van het 
motortankschip 'Den Haag' is het lijk van de 62-jarige 
B. Vons aangespoeld. 
De geredde bemanningsleden zijn per vliegtuig in ons 
land teruggekeerd. 
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JM van der Hout, 12 februan 
Uitgaansdag kuipersbazen met echtgenoten Uiterst hnks WM W Don, 28 februan. 
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maart 

2 Op 64-jarige leeftijd overleden Joharmes 
Comelis Snoek, oud-commies bij de Nederlandse 
Spoorwegen, waarvan ruim 41 jaar op het Station 
Vlaardingen. 

4 M. van der Ende is 40 jaar in dienst bij de 
Wijnimport der firma A. Hoogendijk Jzn. 

8 Verschenen is het boek 'Janus Krul & Zoon', het 
derde boek van Jaap Kolkman. 
Gebonden: 2 gulden en 90 cent 

10 Een hengelconcours, georganiseerd door de 
Vlaardingsche Hengelaarsvereenigjng 'De Zwervende 
Visscher', wordt gewonnen door de Vlaardingsche 
Hengelaars Vereenigjng 'Ons Genoegen'. Uit de 
vangst tijdens dit concours bleek hoezeer de strenge 
vorst onder vissen heeft huisgehouden: 'Ons 
Genoegen' won de wisselbeker met het enige visje dat 
gevangen werd! Tijdens eerdere concoursen werden 
ongeveer 1.000 vissen gevangen. 

Te Den Haag overleden P. van Dusseldorp A.M. zn., 
vroeger oudste firmant van Stoommeelfabriek 'De 
Maas' van de firma A.M. van Dusseldorp. 

15 C. Poot is 25 jaar schipper bij de Visscherij-
Maatschappij 'Vlaardingen'. Van de directie ontvangt 
hij een gouden horloge met inscriptie. Van de collega 
schippers en het schuurpersoneel een stoel. 

21 C. van der Hoest is 25 jaar chauffeur bij de 
Nieuwe Matex. 

24 Ds. Th.G. Tonnon neemt in de Grote Kerk af
scheid van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen, 
wegens vertrek naar de Hervormde Gemeente te 
Amsterdam. 

25 De zwarte bouvier van Glansdorp heeft 20 
kippen van de veehouder J. Vente te Vlaardinger-
Ambacht vermoord. 

26 De De Ruytermedaille in zilver, voor verdien

stelijke daden voor de Nederlandsche Scheepvaart, 
wordt toegekend aan P. Brons, Ie stuurman van het 
m.s. 'Sliedrecht'. (zie ook 27 januari) 

27 Paasvuur voor de Rooms-Katholieke Organis
atie voor de Mannelijke Jeugd, 'De Kruisvaart', op het 
terrein van boer J.L.A. van Mil, Kethelweg 54 te 
Vlaardinger-AmbachL 

april 

1 Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bemhard 
bezoekt de mihtaire stellingen in Vlaardingen en 
Vlaardinger-Ambacht 

Door W.F.J. Reij, oud-notarisklerk, is opgericht het 
Bemiddelingsbureau 'De Vraagbaak', Arnold Hoog-
vUetstraat 9, voor het kopen en verkopen van 
onroerend goed, het bezorgen van hypotheken, 
adviezen op notarieel gebied etc. 

2 Over twee vermiste Vlaardingse bemannings
leden van het schip 'Den Haag' is zekerheid verkregen: 
de broers Korstiaan en Jacob van der Pijl, (42 en 34 
jaar) zijn op jammerlijke wijze omgekomen. 

3 In de vacature Tonnon, predikant der Her
vormde Gemeente, is beroepen Ds. A.J. van Rhijn te 
Oppenhuizen bij Wymbritseradeel in Friesland. 

5 In het Hertenkamp aan de Hofsingel vier 
damherten ondergebracht. Hoewel de hekken al ver
hoogd waren, verdwenen de dieren direct na hun 
vrijlating in het Hof, waar zij echter weer spoedig 
werden gevangen. De hekken worden nog meer 
verhoogd. 

C. de Jong, redactionele en technische verzorger van 
het Visscherijblad van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant en tevens gemeenteraadsverslaggever voor 
die krant, neemt wegens vervroegd pensioen, na 47 
jaar, afscheid van N.V. Dorman & Odé's Boekhandel 
en Drukkerij. 
'Door te vertrekken brengt de heer De Jong een offer, 
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waardoor een werkloze zijn plaats kan innemen.' 

8 Op 88-jarige leeftijd te Wemeldinge overieden P. 
lindenbergh, onder meer oprichter van de Eerste 
Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek 
(E.N.C.K., later Windmill HoUand, nu Hydra Agry) 
te Vlaardingen. 

9 Met een fTuitA>loemenmand, die is versierd met 
linten in de Vlaardingse kleuren en met sympathieke 
toespraken door de burgemeester en het oudste raads
lid, neemt de gemeenteraad afscheid van raadsver-
slaggever C. de Jong. 
NB. Postuum wil uw kronieksamensteller zich bij deze 
hulde van harte aansluiten. Want wat in het officiële 
raadsverslag wat duister bleef, werd door De Jong in 
zijn verslaggeving zeer helder uiteengezet en daar had 
steller dezes bij het maken van de kronieken van 1934 
tot heden veel steun aan. 

Het voorstel tot invoering van het gebed bij de aanvang 
van de gemeenteraadsvergaderingen te Vlaardingen, 
ingediend door de Rooms-Katholieke Gemeente-
raadsfractie op 22 januari jl., wordt met 14 tegen 7 
stemmen verworpen. 

11 De N.V. Havenbedrijf Vlaardingen-Oost krijgt 
vergunning tot het oprichten van een gereed-
schapmakerij op het perceel Schiedamsedijk 2a. 

12 'Een oproep aan de Burgerij! 
Zonder de bedoeling te hebben om de bevolking erger 
te verontrusten dan nodig is, acht ik het toch mijn plicht 
om met het oog op alle mogelijkheden, als gevolg van 
de benarde positie van ons land tusschen de oorlog
voerende mogendheden, de bevolking op te wekken tot 
saamhorigheid en offervaardigheid'. 

Aangekondigd wordt een Grote Openbare Ver
gadering van de N.S.B, op 23 april in de Harmonie, 
waar o.m. C. van Geelkerken, plaatsvervangend 
Leider der N.S.B., zal spreken over het onderwerp: 
'Einde der Democratie - De Nieuwe Orde'. 

14 Op bijna 70-jarige leeftijd overleden Gerrit van 
der Burg, oudste firmant van de firma C. van der Burg 
& Zonen, Machinale kuiperij en kistenfabriek. 

17 In verband met de veiligheid van het verkeer is 
het verboden zich op rolschaatsen voort te bewegen of 
te bevinden op de Vetteoordskade tussen Diepen-
brockstraat en Wagnerstraat en in de Röntgenstraat. 

22 De aangekondigde Grote Openbare Vergadering 
van de N.S.B, in de Harmonie op 23 april wordt in ver
band met de afkondiging van de Staat van Beleg 
verboden. 

24 In het Handelsregister ingeschreven: F.J. van 
Tienen Hzn, Peppermint and Pharmaceutic Works 
(PPW). 

25 Drie jongens van 10 en 12 jaar oud, (genaamd 
Hendrik Voogd, Bertus Spruijt en Jacob ten Cate, resp. 
wonende in de Schoolstraat, aan de Markt en in het 
Westnieuwland), beklimmen de toren van de Grote 
Kerk. Eén van hen trachtte met de hand de wijzers van 
het uurwerk te verzetten. Na drie uur op het 
Politiebureau te hebben doorgebracht, werden ze door 
hun ouders afgehaald. 

30 De burgemeester van Vlaardingen stuurt Prinses 
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Complex Stoomkuipenj G xan der Burg Inzet kantoor Oosthavenkade (thans "Elckerlic"), 14 apnl 

Juliana ter gelegenheid van haar 31e veijaardag een 
felicitatie-telegram, met daarin de bede: 'Moge God U 
nog tal van jaren sparen in ons vrij en onafhankelijk 
Nederland'. 

mei 

3 Bloemist J. Vogel wint op de bloemententoon-
stelling 'Polyantha', gehouden in het Volkspark te 
Schiedam, een kleine gouden medaille voor bindwerk. 

5 In de Grote Kerk afscheidsdienst wegens emeri
taat van Ds H.A. Heijer. 

7 Op 73-jarige leeftijd is overleden Pieter de 
Willigen Wzn, 'de bekende smid van de Hoogstraat'. 

8 De moeders van Vlaardingen worden per 
advertentie opgeroepen mee te doen aan de 'Vrouwen-
Vredesgang', een stille rondgang, getuigend voor vrede, 
liefde en gerechtigheid, te houden op 18 mei 1940 
te Amsterdam. 

Te Schiedam wordt de eerste paal geslagen voor het 
nieuwe slachthuis, een project van de gemeenten 
Schiedam, Vlaardingen, Vlaardmger-Ambacht, Maas
sluis en Maasland. 

10 Nederland in oorlog met Duitsland. 
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Smederij P. de Willigen, 7 mei 

Nederland aan de grens en uit de lucht aangevallen. 

Kerkdienst in de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan. 
De dienst wordt zo tijdig beëindigd dat iedereen in de 
gelegenheid zal zijn de nieuwsberichten van het 
A.N.P. om 8 uur te beluisteren. 

Rouwadvertentie: 
'Op 10 mei, zijn 30en Veijaardag is mijn beste trouwe 
man opgeroepen: Piet van Dijk. 
R. van Dijk-van Uperen, Callenburgstraat 105'. In de 
advertentie van zijn ouders wordt Piet van Dijk 
genoemd: 'Als eerste slachtoffer in de strijd gevallen'. 

12 Pinksteren 1940: bijna de gehele dag luchtalarm. 
Niemand mag op straat, behalve leden van de Lucht-
beschermingsdienst. Alle kerkdiensten zijn afgelast. 

In pUaN \an 

n,. 10 \ I . , . /ij'i 
tiiis; iti ini|n tu'sle 
"pfJtToi'peii, 

Piet van 
R VAN DIJK 

Callenburgstraat 10 

kunrtcn 

{'ten ver|iii\r 
tnmwe Man 

Dijk. 
-\An Uperen 

"i H9'''» 12 

Tn plaats van kaarten 

Met diep leedwezen njeven wij 
kenni", dat ooze ge'iefde Znou, 
B oeder en Oom, 

Pieter van Dijk, 
a'fl eerste slaclitoffer in den f>tri|d 
1» gevallen »9!H) 17 

K VAN nilK 
A VAN Dl. lK->anderM\den 

en verdere Familie 

Vlaardiogen, 15 Mei V-HO. 
Ie Van Leijden Gaelstraat M 

14 Muziekvereeniging 'Voorwaarts' bestaat 35 
jaar. 

Vanuit Vlaardingen is te zien dat Rotterdam gebom
bardeerd wordt 

15 De Nieuwe Vlaardingsche Courant schrijft; 'Wij 
leven snel tegenwoordig. Vrijdag schreven wij op deze 
plaats: 'Nederland in oorlog met Duitschland' en nu, 5 
dagen na den onheilsvollen nacht van Donderdag op 
Vrijdag, moeten wij berichten, dat Nederland be
zweken is voor de enorme overmacht De strijd was 
té ongelijk'. 

De vergunningen voor de verkoop van sterice drank 
worden ingetrokken. 

Door de stagnatie in de aflevering van water uit 
Rotterdam, in verband met het bombardement op 14 
mei, is de waterleiding afgesloten. Een tankwagen 
brengt water rond. 

15-16 Een groot aantal slachtoffers van het bom
bardement op Rotterdam heeft in de zaal van 'Liefde 
en Vrede' aan de Gedempte Biersloot en in de 
Harmonie de nacht doorgebracht 
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16 Ingevoerd wordt de Duitse zomertijd, die een ver
vroeging van de Nederlandse tijd met 1 uur en 40 
minuten betekent. 

17 Aan schepen, van welke nationaliteit ook, wordt 
verboden de havens of de Nieuwe Waterweg te ver
laten. Pogingen daartoe zullen met geweld worden 
tegengegaan. 

Als wettig betaalmiddel worden zilverbons in omloop 
gebracht, met een waarde van 1 gulden en van 2 gulden 
en 50 cent. 

BOBH9.öO(lO * ^tirj.=aja Groot f 2.50 j 

GEMEENTE VLAARDINGEN. 
N O O D - B E T A A L M I D D E L D. B»wm«.t«»«vj..«i«»8.» 
GOED' 
VOO» 

ö c yemeentc V] 
de verwisseÜKö 
gelifk bedrag ti 
Biiddelen. 

IniH.»«lto8 ten kJintore »«n ,i«n GFMFKNrE-

Vlaardinaen, 16 Mei 1940. 

^ { X ^ 

Zilverbons, 17 mei. 

AM Groot il.- i 

GEMEENTE VLAARDINGEN. 
NOOD-BET AALMIDDEL », B„ro.»e..(« ,»»•«»„«„„, 

goed TOO. 
de verwuseiiny 
gelijk bedrag ti 
middelen. 

Inwl»«Hng t«» fcantoï^ vaa d*a GFMEFNTE-
ONTViSÖER » . «inkondfsine 

Vlaardiisacni W Mei 19iO. 

17 De Commissaris van Politie roept de Vlaar-
dingse bevolking op zich van alle uitingen ten aanzien 
van de verrichtingen der Duitse troepen te onthouden. 
Verder moeten alle postduiven worden gedood. 

20 Het haantje van de toren van de Nieuwe Kerk 
aan de Binnensingel, dat al enige tijd een bedenkelijke 
slagzij vertoonde, is in de oorlogsdagen naar beneden 
gekomen zonder ongelukken te veroorzaken. 

Een groot aantal uit Rotterdam geëvacueerden kan niet 
bij de Vlaardingse burgerij worden ondergebracht. 
Voorlopig worden zij in de zalen Harmonie en 
Excelsior ondergebracht en later in het hulpziekenhuis 
in School A en in de Mamixschool aan de Groen 
van Prinstererstraat 

20-21 Luchtaanval van Engelse bommenwerpers 
op de Oude Matex aan de Maassluissedijk. 

De Oude Matex Maassluissedijk, 20 mei. 

22 Mits ze niet zullen uitvliegen, behoeven post
duiven niet meer te worden gedood. 

Daklozen uit Rotterdam zullen onder meer in Vlaar-
dingen worden ondergebracht. Het gaat om 3 a 
4.000 personen. 
De verduisteringsvoorschriften blijven gehandhaafd. 

24-25 Een Engels vliegtuig werpt bommen af op een 
weiland bij de spoorlijn Vlaardingen-Maassluis. Van 
de woning van veehouder Doelman worden de 
ruiten verbrijzeld. 
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In Vlaardingen wonende Belgen, Engelsen, Fransen juni 
en Polen moeten zich melden op het Politiebureau, in 
gevolge artikel 4 van het Vreemdelingenreglement 

De gemeente Vlaardingen publiceert een omrekenings
tabel Nederlands Geld - Duits geld en andersom. 1 
gulden is 1 mark 50. 

1 De E.V.A.G. en de V.A.O.M. krijgen ver
gunning voor een autobusdienst Vlaardingen-
Schiedam. In Schiedam kan op de Koemarkt worden 
overgestapt op de tram van de R.E.T.M. naar 
Rotterdam. 

31 De Luchtbeschermingsdienst Vlaardingen stelt P. Droppert, hoofd van de Prinses Julianaschool aan 
een 'klein alarm' in: alleen de sirenes op de Sunlight-
zeepfabriek en/of die op de Margarinefabriek 
R.O.M.I. zullen in werking worden gesteld als 
vliegtuigen boven de Maas of boven de spoorbaan 
vliegen. 

In verband met het gevaar van typhus moeten de bad
en zweminrichtingen tot nader order gesloten blijven. 

de Stationsstraat, is 40 jaar in dienst van het 
Christelijk Onderwijs. 

3 150 werklozen vertrekken voor 4 weken naar de 
werkverschaffing in Giethoorn en andere plaatsen. 

3-4 Uit het nachtrapport van de Vlaardingse politie: 
"Van 12.00 - 12.15 uur is er boven de stad hevig ge-

Personeel Pnnses Julianaschool Stationsstraat Vooraan staande P Droppert, 1 juni 
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schoten door afweergeschut op overkomende vlieg
tuigen. Het was levensgevaarlijk zich op straat te 
bevinden, daar een regen van vallende scherven boven 
de stad en in het Hof neerviel'. 

7 Op de Paardenmarkt worden 23 paarden, 2 
hitten en 3 veulens aangevoerd. De prijzen varieeren 
voor werkpaarden van 150 - 400 gulden en voor de 
hitten van 200 - 350 gulden. De handel is matig. 

12 De Nederlandsche Middenstandsbank koopt het 
villapand aan van dokter Stoop aan het Verploegh 
Chasséplein 1. 

Klaas Hoogerwerf, kruiersbaas bij de firma Betz & 
Van Heyst, is 50 jaar bij deze firma in dienst. 

17 Op de Algemene Begraafplaats 'Emaus' wordt 
het stoffelijk overschot van de drie Engelse militairen 
ter aarde besteld, die bij het vergaan van Loodsboot 
No. 19 op 11 mei in de omgeving van Vlaardingen het 
leven lieten. Het waren J.A. Corril Hill, commander, 
T. Higgs en T. Goshanck, matrozen. 

Villa van Dokter Stoop, Verploegh Chasséplein, 12 juni 

19 Op 64-jarige leeftijd is overleden Salomon 
Frenkel, oprichter van Sal. Frenkel's Handehnaat-
schappij. 

Geruchten als zou de bevolking van Vlaardingen en 
omstreken worden geëvacueerd, worden tegenge
sproken. 

Tijdelijk graf van Arie Wapenaar te Gilze-Rijen, 21 juni. 

21 Op de Algemene Begraafplaats Emaus herbe
graven korporaal Arie Wapenaar, in de oorlogsdagen 
gesneuveld in Gilze Rijen en aldaar tijdelijk begraven. 

In de eerste vergadering van de Vlaardingse gemeente
raad na de Duits inval houdt burgemeester M.C. 
Siezen de volgende rede: 'In deze eerste vergadering 
van uwen raad, na het uur, waarin de rouw over ons 
Vaderland is gekomen, wil ik in uw midden eerbiedig 
gedenken de maimen, die hun leven hebben gelaten in 
den strijd voor onze onafhankelijkheid. 
Ook in Vlaardingen zijn er, die hun echtgenoot, hun 
vader of hun zoon hebben moeten afstaan. Vanaf deze 
plaats spreek ik een woord van hartelijk medeleven met 
de door de getroffenen nagelaten verwanten. 
Met smart denk ik ook aan onze geëerbiedigde 
Landsvrouwe, die ons meer dan 40 jaren met grote 
liefde en wijsheid heeft geregeerd, alsmede aan onze 
stadgenooten, die thans ver van vriend en maagschap 
in de verstrooiing zijn. 
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Er is bij veel, wat tot droefheid stemt, reden tot dank. 
Bij alle dreiging bleef Vlaardingen als stad gespaard 
voor verwoesting en kon zelfs nog vluchtelingen uit 
andere, zwaar getroffen plaatsen opnemen. In dit ver
band moet dankbaar erkend worden de goede burger
zin, welke zich in de uren der beproeving heeft geuit. 
Nooit werd een vergeefsch beroep gedaan op de 
offervaardigheid, op het verleenen van persoonlijke 
hulp, of, en ik denk hier in het bijzonder aan hen, die bij 
den luchtbeschermingsdienst zijn ingedeeld, op het ver
vullen van den plicht om de posten te bezetten, ook al 
was daaraan een gevaar voor eigen leven verbonden. 
Wij staan thans voor een nieuwen tijd, voor nieuwe 
verhoudingen, welke aan ons allen, stadsbestuur 
zoowel als burgerij, nieuwe eischen stellen. Allereerst 
den eisch, dat wij de nieuwe gegeven verordeningen 
eerbiedigen en naleven. Dan, dat wij onszelf opleggen 
zelfbeheersing, dat vanzelf leidt tot soberheid in het 
gebruik van het woord. En tenslotte zullen wij met 
waardigheid en fierheid onze plicht moeten doen, 
zoodat de regeering, die in deze nieuwe omstandig
heden over ons is gesteld, zal moeten erkennen, dat het 
in ons gesteld vertrouwen niet misplaatst is. 
Ik heb gezegd'. 

23 De 35-jarige J. van der Werf, die in zijn woning 
aan de Baljuwstraat door een granaat werd getroffen, is 
in het ziekenhuis overleden. 

24 Ds. H.J. Heida, sedert 1920 Gereformeerd 
predikant in Vlaardingen, herdenkt zijn 40-jarig 
ambtsjubileum. 

juli 

5 Vier Rijksveldwachters, drie te Vlaardingen en 
één te Vlaardinger-Ambacht, krijgen aansluiting op het 
telefoonnet. 

7 In de Grote Kerk wordt een dank- en gedenk-
dienst gehouden met de teruggekeerde Vlaardingse 
militairen, waarbij ook de gevallenen worden herdacht. 

8 Op bevel van de Duitse Commissaris voor de 

demobilisatie van de Nederlandse weermacht moeten 
de met groot-verlof gezonden onderofficieren, 
korporaals en soldaten zich opnieuw bij de burgemees
ters melden. Op verzuim worden straffen gesteld. 

10 Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen 
besluiten een speelveld in het Oranjepark voor publiek 
gebruik open te stellen. 

12 De burgemeester van Vlaardingen roept de 
bevolking dringend op zich tegenover de Duitse 
bezetting correct te gedragen. Maatregelen tegen de 
beledigende houding die sommige Vlaardingers aan
nemen, kunnen de gehele bevolking treffen. 

In verband met de tijdsomstandigheden maken de 
patroons in de bouwvakken bekend dat de rekeningen 
voortaan per kwartaal zullen worden aangeboden in 
plaats van per jaar. 

13 Heropend is de vroegere zaak van P. Buisman, 
Pad 1, onder de naam 'Poorter's Woninginrichting'. 

15 Er zijn 40 Vlaardingse kinderen opgegeven voor 
een twee tot drie maanden durend verblijf in 
Salzkammergut in Oostenrijk. Dit op uitnodiging van 
de Gouwleider van Boven-Donau in Boven-Oosten-
rijk. 

De Vlaardingers worden erop gewezen dat in het ver
keer het Duitse militaire verkeer steeds voorrang 
heeft. 

26 Tot Gemeenteveldwachter van Vlaardinger-
Ambacht is benoemd P. van Spronsen te Monster. 

Inwoners van Vlaardinger-Ambacht verzoeken B & W 
van die gemeente om de schuilloopgraven alsnog te 
doen overdekken, in verband met het gevaar van 
granaatscherven van het afweergeschut. 

Op 72-jarige leeftijd te Den Haag overleden mevrouw 
C.J. Chimair van Oudendorp, van 1897 -1926 hoofd 
der Gemeentebewaarschool aan het Westnieuwland. 
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Handwerkklas van mevr C.J. Chimair van Oudendorp, 26 juli. 

augustus 

2 De in de oorlogsdagen door burgers ingeleverde 
sierwapens (souvenirs) kunnen op het politiebureau 
worden afgehaald. 

5 De kunsthandel Vogel, Westhavenplaats, ver
plaatst en vernieuwd. In het pand werd een antiek 
plafond uit begin 1600 teruggevonden, evenals een 
antieke schouw. Zij werden beide gerestaureerd. 

De motoriogger 'Marie' VL 49, van firma H. van der 
Burg verkocht aan J.J. van der Toom Azn te 
Scheveningen. De 'Marie' was het laatste schip van de 
vroeger vijf schepen tellende vloot van de fiima Van 
der Burg. 

De stoomlogger 'Flevo FV', VL 147, van de N.V. 
Stoomvisscherij 'Flevo FV', directie P.H. van 
Abshoven, verkocht aan Meerburg's Noordzeevis-
scherij Mij. te Katwijk aan Zee. 

9 Het hoofd van de Luchtbeschermingsdienst, Th. 
Wemer, roept de bevolking op van zonsondergang tot 
zonsopgang nauwkeuriger te verduisteren. 

L.M. van den Berg is 40 jaar bij de Vrijwillige 
Brandweer en heeft tevens de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt 

11 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van Ds. 
A.J. van Rhijn. 
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14 Vlaardinger-Ambacht bereidt een plan tot uit
breiding van de gemeente voor. 

16 Op last van de Duitse overheid maakt de 
burgemeester van Vlaardingen bekend dat sabotage 
van de door de Duitsche Weermacht genomen maat
regelen ten strengste zal worden gestraft Als iemand 
op heterdaad wordt betrapt, bijvoorbeeld op het door
snijden of vernielen van telefoonleidingen, zal direct 
met scherp worden geschoten. 

Alle vreemdelingen die in Vlaardingen hun woon- of 
verblijfplaats hebben, 'met uitzondering van Arische 
Duitschers', dienen zich binnen 14 dagen te melden bij 
de commissaris van politie. 

19 In de Eendrachtstraat worden woningen be
schadigd door het op een dak ontploffen van een 
granaat van het afweergeschut. 

Mejuffrouw Jos. van Beukeien, A. Kop Jr. en I. 

Dijklaan (rechts), 29 augustus. 

Korpershoek lopen de 'Nood-Vierdaagsche' uit. De 
afstand was dit jaar in totaal 90 kilometer in plaats van 
160 kilometer. 

24 Op een terrein aan de Julianalaan in Vlaardinger-
Ambacht keuring van 96 geiten door de Geitenfok-
vereeniging 'Ons Genoegen'. 

28 Als opvolger van G.A.W. Corsten wordt J.A.M. 
Schmidt te Sassenheim door de bisschop van Haarlem 
benoemd tot kapelaan te Vlaardingen. 

Van 's avonds 10 uur tot 's morgens 4 uur is elk 
autoverkeer verboden, behalve voor de Duitsche 
Weermacht, politie en brandweer, artsen, vroed
vrouwen en ziekenvervoer. 

29 De gemeenteraad van Vlaardingen besluit tot de 
aanleg van een oprit van de Burg. Pruissingel naar de 
Maassluissedijk 'in stadwaartsche richting'. (Oprit 
langs de Dijklaan). 
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september 

1 De Vlaardingsche Burgerwacht ontbonden. 

4 Overtreders van het uitgaansverbod (na elf uur 's 
avonds op straat), worden veroordeeld tot zes gulden 
boete of drie dagen hechtenis. 

5-7 'Floralia' bloemententoonstelling in zaal 
'Excelsior' aan de Oosthavenkade, zoals vanouds 
georganiseerd door de 'Volksbond', Vereeniging 
tegen Drankmisbruik. 

13 Verplaatst: Terleth's Schildersbedrijf en Volks
drogisterij van nummer 81 naar nummer 39 in de 
Pieter Karel Drossaartstraat. 

13 september 

Duizend Gulden 
BELOONING 

Bat «ooniiqdas n i teletooiilaidiiicni dar Doltseka 
Waanaaaht haatt in fUiBDDIfiEI voor da KBf E I D E 
maa! pluts gahad. 

Da Doitseba Waamuebt lal da strengita maatragalaB 
ap da fimaaBta Tlaardingas as ennaantaiuuraD toapassaa. 

Hat is IE D E B S balane, dat da daden f ao boniiga-
•oamd misMit gaarrastaard wordan. 

Wie da(B) dadarfs) aaiiwi|it of madadaalincan doet, 
welke tot aaolioiiiUiig T U de(D) selmldige(ii) laidaa, 
eatfaigt 

Duizend Gulden Beloonii^ 
De Burgemeester van Vlaardingen, 

M. C. SIEZEN. 

In verband met het voor de zevende keer doorsnijden 
van de telefoondraden, worden op diverse punten in de 
stad dubbele wachten geplaatst Hieit»ij worden 
werklozen ingeschakeld. De Duitsche Weermacht 
looft voor Vlaardingen 1.000 gulden en voor 
Vlaardinger-Ambacht 500 gulden beloning uit voor 
aanwijzing van de daders. 

16 Commissaris van Politie J.M. van der Hout 
wordt na een diensttijd van 38 jaar op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend. 

Het Café-Restaurant 'De Hollandsche Tuin' aan de 
Hoogstraat, hoek Brede Havenstraat, verkocht aan de 
firma H. Hofstee. 

18 Het filiaal Schiedamseweg 55.9 van de zaak van 
J. Hofland, is overgegaan aan A.A. Akkerman. De 
zaak wordt voortgezet onder de naam 'Hofland's 
Speelgoedmagazijn'. 

Herman Frantsen, 30 september. 
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Een muziekkorps van het Duitse Bezettingsleger geeft 
een concert op het Verploegh Chasséplein, dat door 
een talrijk publiek wordt bijgewoond. 

23 W.A. Moerman krijgt vergunning tot het oprich
ten van een brood- en banketbakkerij in het perceel 
Voorstraat 55. 

26 Vergunning verleend tot het oprichten van de 
Kunstharsfabriek 'Flardinga' in het perceel Ooster
straat 12d. 

30 H. Frantsen, hoofd van de School voor Buiten
gewoon Lager Onderwijs (BLO) aan de Zomerstraat 
neemt afscheid wegens het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd. 

Tot Inspecteur van Politie 2e klasse te Vlaardingen 
benoemd A.G. Kloots uit Maassluis. 

oktober 

2 Wegens gebrek aan benzine is de Stadsautobus
dienst gestaakt De autobussen op Schiedam rijden 
op houtgas. 

Stadsautobusdienst, 2 oktober. 

Wegens geruchten over een ophanden zijnde samen
voeging van Vlaardinger-Ambacht met Vlaardingen, 
in verband met de bouw door Vlaardingen van 410 
noodwoningen in de Babberspolder, op het grond
gebied van de gemeente Vlaardinger-Ambacht, geven 
burgemeester en wethouders van Vlaardingen opening 
van zaken. Hieruit blijkt dat de Regeringscommissaris 
voor de Wederopbouw er van uit gaat dat vanwege de 
bouw van die woningen de toevoeging van althans een 
deel van Vlaardinger-Ambacht bij Vlaardingen een feit 
is. 

4 De woningen van de gediplomeerde leden van de 
Vlaardingse Transportcolonisten zijn voorzien van een 
naamplaat, waarop een afbeelding van het Rode Kruis 
en de tekst 'Het Ned. Roode Kruis. Lid der 
Transportcolonne'. 

Vijftien Vlaardingers worden door de politie ver-
baliseerd omdat zij geen identiteitsbewijs bij zich 
hebben. 

5 In verband met de tijdsomstandigheden verleent 
het gemeentebestuur van Vlaardingen geen toe
stemming voor het houden van de 'Flardinga' 
Wandeltocht. 

9 Bij de Nederlandse Kampioenschappen Wind-
hondenrennen in Den Haag wint de greyhound 
'Aranka Belwin' van de Vlaardinger N. Pleysier het 
kampioenschap. 

11 De krant meldt: Om 9 uur is uit een Engels 
vliegtuig een aantal brisant- en brandbommen op 
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht geworpen, 
waarbij 6 personen worden gedood en velen gewond. 
De bommen komen terecht op de woning van slager F. 
van der Valk Dzn, aan de Hoogstraat. Deze woning 
wordt geheel vernield. Het buurhuis van de dames De 
Rave wordt zwaar beschadigd. 
Een tweede bom komt terecht op een urinoir aan de 
Kuiperstraat, waarbij de bokkingrokerij van de firma 
Maarleveld gedeeltelijk in elkaar wordt gedrukt. 
Een derde bom vernielt de achterzijde van de panden 
Afrol 14, 16 en 18, bewoond door de gezinnen van 
Van der Ende, Elshout en Kalisvaart. De 52-jarige 
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Van der Ende wordt op slag gedood. Een Duitse 
militair, die op bezoek is en de 15-jarige Corrie Elshout 
vinden onder het vallende puin de dood. De 18-jarige 
zoon van Van der Ende overlijdt na aankomst in 
het ziekenhuis. 
Op straat worden gedood de 20-jarige G.A.C. Linssen 
uit de Jan Steenstraat en de 17-jarige Johan van Toor 
uit de Zomersteeg. 
Verder worden 21 anderen gewond. 
Te Vlaardinger-Ambacht wordt een twintigtal brand
bommen uitgeworpen op woonhuizen aan de Nassau-
laan, Julianalaan en Prins Hendriklaan en op 
boerderijen aan de Holyweg. Hierbij vallen geen 
slachtoffers, terwijl beginnende branden snel kunnen 
worden geblust. 

14 De bouw van de 410 semi-permanente woningen 
m de Babberspolder is gegund aan de N.V. A. van 
Rossum's Aannemersbedrijf te Utrecht voor 
1.027.000 gulden. 

18 De Haven van de Gemeentereiniging, in de 
volksmond bekend onder de naam 'Beerhaven', langs 
de Schiedamsedijk, wordt gedempt om ruimte te ver
krijgen voor de te maken afritten naar de Babbers
polder ten behoeve van de woningbouw aldaar. 

28 De Rijkscommissaris voor het Bezette Gebied 
heeft een verordening uitgevaardigd die erop neerkomt 
dat iedere Joodse onderneming moet worden aange
geven. 

30 Het nieuwe fabriekscomplex Westhavenkade 
71-72 van A. Sprij's Meubelfabrieken en Houthandel 
N.V. geopend. 

In gebruik genomen is een smalspoortje, dat langs de 
Oosthavenkade en de Hoflaan naar de Babberspolder 
rijdt. Door middel van dit spoortje worden materialen 
vervoerd die nodig zijn voor de bouw van de 410 semi-
permanente woningen. 
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Gedeeltelijk gedempte Beerhaven, op de achtergrond huizen aan de Irisstraat, 18 oktober (zie ook 30 oktober). 

november 

7 Er zijn enkele gevallen van prijsopdrijving gecon
stateerd. Bij een winkelier in manufacturen aan de 
Hoogstraat van 10 tot 100%. De partij, ter waarde van 
circa 1.000 gulden is door de politie in beslag 
genomen. 

8 Rijksweg 20, Hoek van Holland-Rotterdam, is 
tot Vlaardingen gevorderd. 

11 De burgemeester van Vlaardingen roept vrij
willigers op voor het houden van de 'Winterhulp' 
collecte. 

14 Aanbesteed wordt het slopen van panden aan de 
Hoogstraat, Havenstraat en Kuiperstraat ten behoeve 
van de doorbraak naar het westelijk stadsdeel. 

16 Geopend in het pand Westhavenkade 44 het 
KOF A-Meubelpaleis. 

18 Een plan om van Rotterdam een stad te maken 
van IVi miljoen inwoners omvat ook de annexatie van 
Schiedam en Vlaardingen door Rotterdam. 

Op last van 'hoger hand' neemt de politie 87 H.B.S. 
agenda's in beslag wegens niet nader aangeduide 
'onzakelijke vaststelling'. 
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"Kop" van de Schiedamscheweg, 11 november. 

20 Van 's avonds buitenstaande rijwielen, die door 
de verduistering gevaar opleveren, worden de ventiels 
in beslag genomen. 

21 Vanwege de exploitatie van de te bouwen 410 
semi-permanente woningen in Babberspolder heeft de 
Regeringscortmiissaris voor de wederopbouw bepaald 
dat in Vlaardingen een Gemeentelijk Woningbedrijf 
moet worden gesticht. 

22 De 'Villa van Sterk', ook bekend als villa 
'Becalotti', aan de Westhavenkade, is verhuurd aan het 
Rijksarbeidsbureau te Den Haag. De Districtsarbeids
beurs wordt er in gevestigd. 

Kassier K. Moerman Mzn, koopt het bankgebouw van 
de Nederlandsche Middenstandsbank aan de Schie-
damseweg, tot vestiging van zijn bedrijf 

In Vlaardingen is gevormd een plaatselijk comité voor 
de Winterhulp-Nederland. Als plaatselijk directeur 
staat aan het hoofd burgemeester M.C. Siezen. 

december 

1 De firma R. Mees & Zoonen herdenkt het feit dat 
zij 25 jaar geleden in Vlaardingen een bijkantoor 
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Dne winkelpanden aan de Hoogstraat die gesloopt werden om de latere Korte Hoogstraat mogely'k te maken, 14 november. 

vestigde in het voormalige pand van de firma Kikkert 
aan de Oosthavenkade. 

4 G. van der Schee, kuipersbaas, herdenkt het feit 
dat hij 50 jaar geleden in dienst trad bij Van Toor's 
Handelmaatschappij. 

6 In het Handelsregister ingeschreven: Salomon 
Stam & Co., gevestigd Ged. Biersloot 21, handelende 
in aardappelen, groente en fruit. Vennoten zijn S. Stam 
en C. Hoorweg. 

Storm en hoog water 2.87 meter boven N.A.P., de 
hoogste stand sedert 1928. 

9 Tot hoofdagent van Politie te Vlaardingen is 
benoemd A.C. Eendenburg, Gemeenteveldwachter te 
Vlaardmger-Ambacht. 

11 In de Nieuwe Vlaardingsche Courant worden 
vanwege de verduistering de schijnstanden van de 
maan gepubliceerd. 

13 De Vlaardingsche Spijskokenj moet door de 
moeilijke tijdsomstandigheden besluiten deze winter 
geen uitdelingen te doen. 

16 Tussen de autobusdiensten E.V.A.G en 
V.A.O.M. is een verkeerscoordinatie tot stand 
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AJbraakprijzen! De sloop van deze panden maakte de door
braak compleet, 14 november 

gekomen, als gevolg waarvan deze maatschappijen tot 
één N.V. zijn samengevoegd. 

Het archief van de Gemeente Vlaardingen is sedert 10 
mei veilig opgeborgen en zal dat ook blijven. In ver
band echter met biimenkomende vragen met be
trekking tot het Ariër-onderzoek zijn de klappers op de 
doop-, trouw- en begraafboeken weer tevoorschijn 
gehaald en kuimen zij worden geraadpleegd. 

17 Burgemeester Siezen installeert ten stadhuize de 
Commissie voor Vlaardingen en Vlaardinger-
Ambacht van het 'Fonds ter Aanmoediging en Onder
steuning van den Gewapenden Dienst in de Neder
landen'. Dit fonds heeft tot doel morele en materiële 
steun te geven aan verminkten en/of nagelaten 
betrekkingen van gesneuvelden. 

18 De firma Weduwe D. van Heusden viert haar 25 
jarig zakenjubileum. Niet minder dan 90 bloemstukken 
herscheppen de zaak op Markt 50 in een bloemenzee. 

21-31 In het atelier van W. Brinkman, boven in de 
Van Kampenschool, ingang Liesveldselaan, tentoon
stelling van beeldhouwwerken van G. van Brandwijk 
en schilderijen van W. Brinkman. 

23 Met het oog op de komende Kerstdagen mag 
gevogelte, zoals ganzen en kalkoenen, zonder ver
gunning worden geslacht en afgeleverd. Als maximum
prijs per kilo geslacht gewicht wordt 1 gulden en 50 
cent vastgesteld. 

Op 77-jarige leeftijd overleden J.S. Tijl, van 1880 tot 
ultimo 1918 bankier te Vlaardingen in het pand 
Dayer 2. 

In de Harmonie 'knal' optreden van Willy Derby en 
radio-ster Jetty Cantor. 

23-31 In Kunsthandel Vogel, Westhavenplaats, 
expositie van schilderijen van Frits Weiland. 

27 In het kader van de Winterhulp konden 90 
gezinnen van 7-13 personen aan het hoogst nodige 
worden geholpen. Tot een totaal van 1.300 gulden 
konden bedragen van 7 gulden 50 cent tot 30 gulden 
worden verstrekt. 

Paardenmonstering aan de Sportlaan voor eventuele 
levering aan de Duitsche Weermacht. 

Een correctie op het Jaarboek 1990. 

In de Kroniek van Vlaardingen 1939, in Jaarboek 1990, bladzijde 19, 
is een foto geplaatst die niet de heer C. Post voorstelt, maar de heer 
Hermanus van Teilingen, geboren 16 januari 1844, overleden 20 mei 
1913. Hij was van 1884 tot 1913 Havenmeester te Vlaardingen. 
Een nakomeling van de heer Van Teilingen maakte mij op deze 
onjuistheid attent 

M.A.S. 
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