
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1941. 

Door M.A. Struijs. 

Januari 

1 Het aantal inwoners van Vlaardingen is 32.193: 
16.108 mannen en 16.085 vrouwen. 

Het aantal inwoners van Vlaardinger-Ambacht is 
6.900: 3.463 mannen en 3.437 vrouwen. 

In verband met de verplichte luisterbijdrage van 9 gul
den per jaar worden de abonnementstarieven op de 
radiocentrales verlaagd met 50 cent per maand. Het 
maandabormement wordt dan 27 gulden. 

De handelsnaam Stahlie, Moerman & Co., Dayer 2, 
bankiers en commissionairs in effecten is gewijzigd 
in Bankiers en Effectenkantoor K. Moerman. 

Dayer 2,1 januari 

De gemeenteraad besluit aan de Vlaardingse IJsclub 
voor de tijd van 5 jaar het terrein aan de Vaartweg 
voor 200 gulden per jaar te verhuren. 

De collecte voor de Winterhulp brengt in Vlaardingen 
685 gulden op, tegen 1.015 gulden bij de vorige collec
te. 

In Vlaardinger-Ambacht is de opbrengst 150 gulden, 
tegen 201 gulden bij de vorige collecte. 

Na een botsing met zijn motorcarrier tegen een tram 
van de Westlandsche Stoomtram Maatschappij in 
Naaldwijk, overleed de 31-jarige viskoopman J. van 
der Plas uit Vlaardingen. 

Ene E.E. uit Vlaardingen steelt een schaap uit een wei
de in Maasland. Het vlees van het geslachte dier werd 
in zijn woning aangetroffen. Samen met de medeplich
tige kostganger J.H. wordt hij in verzekerde bewaring 
gesteld. 

Ambtenaren van de rijksverkeersinspectie zetten 4 
autobussen stop van de N.V. V.A.O.M. en de N.V. 
E.V.A.G. van de dienst tussen Vlaardingen en Schie
dam. De voorziening in het autobusverkeer op dit tra
ject is per 1 januari opgedragen aan de gemeente Rot
terdam, die haar trambedrijf R.E.T. met de exploitatie 
heeft belast. 
Deze dienst werd overigens door V.A.O.M en 
E.V.A.G al sedert 7 oktober 1940 bediend met behulp 
van houtgas. 

Evagbus op Hoflaan, 1 januari 
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Medewerkers van de hannghandel Columbia, 8januari 

3 In samenwerking met de Stichting „Winterhulp 
Nederland" richt de K.O.F.A. firma Hofstee één van 
haar etalages in als 'Sprookjespaleis'. 

De ij sbaan van de Vlaardingsche IJsclub aan de Broek
weg is vanwege de verduistering alleen overdag ge
opend. 

5 Schaatsers uit het Westland komen naar Vlaar-
dingen. Daar aangekomen zoeken ze voor de gebrui
kelijke hartversterking naar café „De Hollandsche 
Tuin", maar 'de traditie is gebroken' want „De Hol
landsche Tuin" is verkocht aan de firma Hofstee. 
Hoewel op de bon, zijn er nog wel ijsmoppen ver
krijgbaar, zodat die traditioneel wél mee naar huis kun
nen worden genomen. 

6 Voor het Vlaardingse politiekorps wordt in het 
Handelsgebouw aan de Parallelweg twee maal per 
week een cursus in de Duitse taal gegeven. 

Uit een ingezonden stuk blijkt dat veel van de vroegere 
vaste klanten van de autobusdienst V. A.O.M/E. V.A.G. 
de autobus uit protest hebben verruild voor de trein, 
'om de directie van de R.E.T. te doen begrijpen, dat 
het ook zonder de trambus kan'. 

8 In het Handelsregister ingeschreven de Haring-
handel „Columbia", gevestigd te Vlaardingen, Paral
lelweg 4. Eigenaar: G. van der Windt te Vlaardingen. 

In 1940 bezochten 5.777 personen de leeszaal van de 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Oosthavenkade 38. 
33.215 boeken werden uitgeleend, waarvan 20.958 
romans, 8.645 studieboeken en 3.612 kinderboeken. 

Werkgevers in Vlaardingen kunnen voor hun perso
neel dat zware arbeid verricht, extra rantsoenenbon
nen aanvragen bij de Distributiedienst in de Korte
straat. 
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10 De verstrekking van gas en electriciteit wordt ge
rantsoeneerd. 

De burgemeester van Vlaardingen vestigt er de aan
dacht op dat alle mannelijke ingezetenen van het Rijk 
die tussen 18 en 23 jaar zijn, zich kunnen aanmelden 
voor vrijwillige dienstneming bij de Nederlandsche 
Arbeidsdienst. 

11 De Nederlandsche Unie, afdeling Vlaardingen en 
Omstreken, opent een propagandawinkel in Markt 57. 
Men hoopt hierdoor het aantal leden in Vlaardingen 
van 300 tot 3.000 op te voeren. 

13 Beroepen als predikant voor de Hervormde Ge
meente in de vacature Ds H.A. Heijer, Ds G. Lans te 
Meerkerk. 
Als bijzonderheid wordt medegedeeld dat de vader 
van Ds Lans onderwijzer is geweest aan de Van Kam-
penschool te Vlaardingen, maar later predikant is ge
worden. 

Op de Vlaardingse Vaart speelt personeel van Sprij's 
Meubelfabriek een ijshockey wedstrijd tegen perso
neel van de Benzo-rijwielfabriek en Ijsfabriek Winzo. 
Uitslag: 5-8. 

15 De burgemeester van Vlaardinger-Ambacht ver
zoekt dringend de medewerking van de burgerij voor 
het houden van de derde Winterhulpcollecte. 

De voetgangerslantaams dienen met ingang van he
den voorzien te zijn van een goedgekeurd blauw gloei
lampje. Vanaf heden wordt de controle hierop ver
scherpt uitgevoerd. 

17 In de Grote Kerk zal een heteluchtverwarmings-
installatie worden aangebracht. 

Tot chef-commies van de Nederlandsche Spoorwegen 
te Vlaardingen is benoemd H.H. Bovenkamp. 

De krant schrijft dat particulieren en grootbedrijven 
aan de Stichting „Winterhulp" geld beschikbaar heb
ben gesteld, een voorbeeld dat velen zouden kunnen 
volgen om „genoemde stichting in de gelegenheid te 
stellen dit zoo prachtige doel beter tot zijn recht te 
laten komen." 

De benoemde Chef Commies H H Bovenkamp, 17 januari 
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Geopend in Schiedamseweg 57.1 een winkel in sani
taire artikelen van loodgietersbaas A. Struijs. Telefoon 
nróOO. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse ge
bied verordent de aaimieldingsplicht van personen van 
geheel of gedeeltelijk joodsen bloede. Op niet-aanmel-
ding wordt een gevangenisstraf van ten hoogste vijf 
jaren in het vooruitzicht gesteld. 

18 Te Den Haag op 80-jarige leeftijd overleden Dirk 
Otto Leis, vroeger directeur van de Vlaardingsche 
Stoomboot Maatschappij en oudlid van de firma Hoo-
gerwerff & Co. 

20 Van gemeentewege zijn 50 personen aangeno
men om sneeuw te ruimen. 

Het zandtreintje, dat wordt gebruikt voor het vervoe
ren van zand van de Oude Haven naar de Babbers-
polder, bestaande uit een locomotiefje en zes kipkar-
ren, is van de dijk gekanteld. De machinist en de stoker 
wisten zich in veiligheid te stellen door tijdig van de 
locomotief te springen. 

22 De burgemeesters van Vlaardingen en Vlaardin-
ger-Ambacht merken op dat zich sabotage-handelin-
gen voordoen' waarmede de bezettende macht zich be
zig houdt'. Zij waarschuwen tegen de gevolgen hier
van en doen een beroep op de burgerij om het optreden 
van de overheid tegen sabotage te steunen. 

In de begroting 1941 van de Gemeentelijke Reini-
gings- en Ontsmettingsdienst wordt de aanschaf van 
een derde roltrommelvuilnisauto en 3.100 uniforme 
huisvuilemmers opgenomen. 

Feestelijke opening van de winkel van A Struys, 17 januari 
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Advertentie: Gezocht: Volkstuintje van 100 roe. 

Gevestigd in Dwarsbleekstraat 24, de oude timmer
manswerkplaats van P. Borsboom, de firma F. van 
Toor, timmerman-behanger. 

In Vlaardinger-Ambacht ontsnapte een grote aap, ei
gendom van de heer Mulder uit de Tulpstraat, uit zijn 
hok. 
Nadat de aap enige uren van zijn vrijheid had genoten, 
werd hij gevangen, maar hij beet zich vast in de arm 
van mevrouw Mulder. In overleg met de eigenaar werd 
de aap daarna door een veldwachter met pistoolscho
ten gedood. 

De burgemeester van Vlaardinger-Ambacht maakt be
kend dat brandmeldingen in het vervolg moeten ge
schieden bij de commandopost Luchtbeschermings-
dienst, Raadhuisplein, telefoon 441. 

In Rio de Janeiro in Brazilië is op 68-jarige leeftijd 
overleden de in Vlaardingen geboren Pater W. Meyer, 
sedert 1904 missionaris in Brazilië. 

27 Ds J. van Duyvenbooden, predikant te Rotter
dam, viert zijn 40-jarig ambtsjubileum. Hij stond van 
1908-1914 te Vlaardingen. 

29 De burgemeester van Vlaardinger-Ambacht 
wijst de bevolking erop dat men voor burgerlijke ge-
meenteUjke aangelegenheden, zoals distributie, ar
beidsbemiddeling of woninguitzettingen zich niet tot 
de Ortskommandant der Duitsche Weermacht moet 
wenden, maar tot de burgemeester. De Ortskomman
dant dient alleen te worden betrokken in militaire aan
gelegenheden, zoals legering van militairen. 

Om in het donker de straattelefooncellen te kunnen 
zien, zijn de voetstukken van de cellen wit geverfd, 
terwijl de verticale hoekstijlen tot 2 meter van de grond 
eveneens wit zijn geverfd. 

31 Derde WinterhulpcoUecte 'Voor het volk-door 
het volk'. In een persbericht hierover wordt gepoogd 
het wantrouwen tegen deze collecte weg te nemen, 
door te stellen dat geld geven niet verplicht is: er is 
géén dwang. Het voorlopige werkcomité van „Win
terhulp", dat bestaat uit burgemeester M.C. Siezen van 

Ds J van Duyvenbooden, 27 januari 

Vlaardingen als plaatselijk directeur, H. de Groot, pen
ningmeester en C.M. de Jongh, secretaris, verzekert 
dat er geen cent daar zal komen waar het niet wèl be
steed zal zijn. 

Februari 

1 Schaatswedstrijd van De Lier naar Vlaardingen, 
georganiseerd door de ijsclub „Hard gaat-ie" uit De 
Lier. Als eerste van de 15 deelnemers eindigde met 
52 minuten P. Boekesteyn uit Maasland. 

3 Het koffie- en theerantsoen wordt verminderd. 

Het pand Oosthavenkade 86 wordt door de gemeente 
Vlaardingen verhuurd aan de Districts-rivierpolitie. 
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De burgemeester van Vlaardingen houdt, in verband 
met 'dezen veelbewogen tijd' geen nieuwjaarsrede op 
de eerste vergadering van de gemeenteraad in het nieu
we jaar. Een kort dankwoord voor de ontvangen 
nieuwjaarswensen besluit hij met de woorden '... de 
burgerij blijve, hoe hoog de golven ook nog mogen 
gaan, aaneengesloten en vastberaden achter hen, die 
aan het roer staan, wachten op den tijd, waarin weer 
in vrede opgebouwd kan worden, wat nu ter neer hgt, 
een tijd welke zeker komt, zoo goed als nu weer licht 
bezig is het donker te verdrijven'. 

De derde Winterhulpcollecte brengt in Vlaardingen 
1.134 gulden en 5 cent op. In Vlaardinger-Ambacht 
245 gulden en 52 cent. 

Aan de 19-jarige J. Westdijk, wonende Delftscheveer 
21, wordt door waarnemend Commissaris van Politie 

De kiosk van Storm, 3 februari 

J.R. Kramer het ingelijste getuigschrift van het Car-
negie-Heldenfonds uitgereikt voor het redden van een 
drenkeling uit de Vlaardingse Vaart op 29 december 
1940. 

Eigenaar A. Storm van de Stationskiosk, Tabak, Si
garen- en Sigarettenhandel aan de Parallelweg is over
leden. Nieuwe eigenaar is de weduwe J.A. Storm-
Wapenaar. 

5 Tot bestuursleden van de Gemeentelijke Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon zijn benoemd de 
heren J.L. Jonker, J. Bot, K. Hoogerwerf en L. Spuij-
broek. 

De gemeenteraad van Vlaardingen is niet bereid de 
kosten van onderhoud van 72 mannen van de gewa
pende macht te betalen, ook al wil de Duitse over
heid dat wel. 
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Onder de kop 'Sic Transit....' wordt medegedeeld dat 
de beperkende bepalingen tot het reizend uitoefenen 
van een bedrijf, er toe hebben geleid dat de weekmarkt 
tot slechts enkele kramen is ingekrompen. 

7 Geconstateerd wordt dat de gestelde maximum
prijzen voor brandhout worden overschreden. Hier
tegen zal met kracht worden opgetreden. 

Op 68-jarige leeftijd overleden Ph. Hartman, gepen
sioneerd bevolkingsagent, eerder agent van politie te 
Vlaardingen. 

De burgemeester van Vlaardingen verzoekt prijsop
gaaf bij inschrijving voor het maken van foto's voor 
ongeveer 4.000 onvermogenden ten behoeve van de 
af te geven persoonsbewijzen. 

10 De hulp-agent van politie A. Bagchus krijgt het 
ere-diploma van het Carnegie Heldenfonds, voor het 
redden van een door het ijs van de Vlaardingse Vaart 
gezakt persoon. 

De klokken van de Nederlandse Hervormde Kerken 
mogen alleen nog op zondagmorgen luiden. 

De Nederlandsche Unie opent voor haar leden in 
Vlaardingen een sociale voorlichtingsdienst, die 
wordt geleid door F.D.J. van der Knaap, voorzitter van 
het Burgerlijk Armbestuur te Vlaardinger-Ambacht. 

11 Winterconcert door Vlaarding's Mannenkoor 
„Orpheus", onder leiding van Jos Vranken Jr, in de 
Harmonie, met medewerking van het Dameskoor 
„Viva Melodia" o.l.v. mej. Jo Mulder. 

12 De naam van Sal. Frenkel's Handelmaatschappij 
N.V., betreffende het kopen en verkopen van oud en 
nieuwe metalen, touwwerk enz., gevestigd Kon. Wil-
helminahaven ZZ 14, wordt gewijzigd in Zuid-Hol-
landsche Metaalmaatschappij „Zethameta" N.V. 

'Eerst verkopen zij hun vaderland en dan verraden zij 
hun volk'. Aldus sprak ene A.J.S. bij de Visbank tegen 
een colporterende Schiedammer. Het Openbaar Mi
nisterie achtte deze uitroep, hoezeer deze ook was ge
daan in een periode, waarin de gemoederen zeer ge
schokt zijn geweest, meer dan ergerlijk: 10 gulden 

boete of 10 dagen hechtenis. 

Advertentie: 
'Moedermelk. Allen die gezorgd hebben dat de Baby 
Schiks moedermelk kreeg, hartelijk dank daarvoor. 
Familie Schiks, Orelioplantsoen 33'. 

14 De burgemeester van Vlaardingen maakt bekend 
dat ingevolge verordening van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied van 10 januari 
1941, alle personen, die geheel of gedeeltelijk van 
joodsen bloede zijn en hun verblijf hebben in het bezet
te Nederlandsche gebied, aangemeld moeten worden. 
Eén en ander volgens nader genoemde bepaUngen en 
op straffe van een gevangenisstraf van 5 jaren bij na
latigheid. 

Het bestuur van de Tuinbouw Vereeniging Vlaardin
gen en Omstreken organiseert een cursus van 6 lessen 
in 'Groententeelt voor particulieren'. Men acht deze 
cursus noodzakelijk in verband met de tijdsomstan
digheden, waarin velen in hun tuinen met tegenval
lende resultaten groente trachten te kweken. 
Kosten van de cursus 1 gulden en 50 cent. Er hebben 
zich al 25 deelnemers opgegeven 

19 De directeur-Gemeentewerken vraagt prij sopga-
ve voor het aanleggen van volkstuinen op een terrein 
in de Grote Vettenoordsepolder, waar 124 tuintjes van 
300 vierkante meter elk moeten worden gerealiseerd. 

23 De Toneelclub O.V.V. voert in het Verenigings
gebouw op het 'Spel van list en diverse soorten liefde', 
getiteld „Démasqué" van Gerard Nielen en Stephan 
Cuyk. 

26 De burgemeester van Vlaardinger-Ambacht J. 
Luyerink, roept andermaal op tot medewerking aan 
de te houden WinterhulpcoUecte. 

In het Handelsregister ingeschreven „Orion", Licht-
drukkerij en Reproductie-inrichting, Asterstraat 9 te 
Vlaardinger-Ambacht. 

De Luchtbeschermingsdienst krijgt de beschikking 
over gaspakken, terwijl in het bureau van de dienst. 
Schoolstraat 8, een gaslaboratorium wordt ingericht. 
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De luchtbeschermmgsdienst showt de nieuwe gaspakken, 26februari 

Gevraagd voor Duitschland: 'Gezonde, flinke vrou
wen en meisjes niet beneden de 20 jaar, voor visch-
industrie, voor den tijd van 3-4 maanden, tegen goede 
arbeidsvoorwaarden. Aanmelden bij de Arbeidsbeurs, 
alhier'. 

Aan werknemers die op 25 of 26 februari 1941 hebben 
gestaakt, mag over de stakingsdagen geen loon worden 
uitbetaald. 

Villa Becalotti aan Westhavenkade, 3 maart 

24 

Maart 

3 In de 20 kamers tellende villa „Becalotti" aan de 
Westhavenkade, in 1898 gebouwd voor rekening van 
J. van Dusseldorp en 25 jaar geleden aangekocht door 
de firma Sterk, is het Rijksarbeidsbureau gevestigd. 

7 De mwoners van Vlaardingen worden opgeroe
pen tot het zelf kweken van groenten. Het gehele jaar 
door verzorgt de Nieuwe Vlaardmgsche Courant een 
rubriek over het tuinieren in de diverse seizoenen. 

8 Het A.N.P. meldt: 
'Het op 24 Februari voor een Duitsch Knjgsgerecht 
in Den Haag begonnen proces tegen leden van een 
terreur-, sabotage- en spionnageorgamsatie is op Dins
dag 4 Maart met het uitspreken van de vonnissen ge
ëindigd. Achttien beklaagden zijn ter dood veroor
deeld, zes zijn vrijgesproken, de anderen kregen tucht
huis- en gevangenisstraffen'. 

Gebouw Hoge Raad Den Haag, 3 maan 



Nader meldt het A.N.P.: 
'In de laatste dagen heeft in het gebouw van den Hoo-
gen Raad in Den Haag aan het Plein een proces plaats 
gehad tegen leidende functionarissen van en medewer
kers aan een geheime organisatie, welke ten doel had 
sabotage- en terreurdaden tegen leden der Duitsche 
weermacht en daartoe behoorende inrichtingen te be
gaan en ook om inlichtingen aan Engeland te verstrek
ken met het oog op luchtaanvallen. 
Het aantal verdachten bedroeg 43, die werden verde
digd door negen advocaten. 
Het is geen gewoonte, dat deze soort processen in het 
openbaar gehouden wordt. In dit geval echter hadden 
de militaire autoriteiten persvertegenwoordigers toe
gelaten, waarbij zij zich lieten leiden door de volgen
de overwegingen: het publiek zou uit dit proces weder 
kunnen zien, hoe grondig de Duitsche justitie zulk een 
zaak behandelt en tevens, dat hier werkelijk recht ge
sproken wordt. Ook zou de Nederlandsche couranten
lezer ervaren met wat voor elementen men hier te doen 
heeft. 
Slechts twee getuigen waren in deze zaak gedagvaard. 
De 43 verdachten oefenden de meest verschillende be
roepen uit. Ook hadden zij behoord tot verschillende 
politieke partijen. 
Nadat de aanklager ten aanzien van ieder der verdach
ten de beschuldigingen van spionnage, sabotage, ver
boden wapenbezit en franctireurschap e.d. had voor
gelezen (...) begon het eigenlijke proces met het ver
hoor van den hoofdverdachte, een 43-jarige Haarlem
mer. Deze gaf toe, af te weten van deze geheime or
ganisatie, waarvan het doel was met alle beschikba
re middelen hier het leven van de Duitsche bezetting 
onmogelijk te maken. Er was ook een orgaan, waarin 
tot sabotagedaden werd aangespoord. De verdachte 
ontkende echter in die organisatie een rol van betee-
kenis te hebben gespeeld. Hij ontkende haar leider te 
zijn, maar beweerde iemand boven zich te hebben ge
had, die nu onvindbaar was. Hij zeide ook, dat het 
hier eigenlijk geen terreurorganisatie betrof, maar dat 
het de bedoeling was samen te werken met de Engel-
schen, wanneer deze hier zouden landen. 

Uit het verdere verhoor bleek, dat de organisatie ook 
beschikte over ontplofbare stoffen en andere wapenen, 
en dat zij geheel op militaire voet geschoeid was. De
genen, die de 'militaire rangen' bekleedden, tooiden 
zich met schuilnamen. De hoofdverdachte, die in de 

organisatie den rang van kolonel bekleedde, heette 
'kolonel van Verdun', terwijl te Vlaardingen ook nog 
een 'majoor' rondliep, die zich 'Wolf' noemde. Hij 
stond aan het hoofd van een wandelclub te Vlaardin
gen, die op een geschikte wijze kon worden ingescha
keld. Er was voorts een militaire adviseur en men 
werkte volgens schriftelijke aanwijzingen betreffen
de de wijze, waarop op bepaalde plaatsen sabotage zou 
kunnen worden gepleegd. Ook werden besprekingen 
gevoerd over vergiften, waarmede op uitgebreide 
schaal zou worden gewerkt. De groep Maassluis had 
een speciale taak, namelijk de vernieling van bruggen. 
De organisatie maakte gebruik van steeds wisselen
de wachtwoorden waaraan de leden elkaar als zooda
nig konden herkennen. De leden kenden de eigenlijke 
leiders niet, maar hadden alleen contact met hen door 
middel van verbindingsofficieren. 
Voorts bleek uit het verhoor van de verdere verdach
ten, dat op velen van hen gegevens gevonden waren 
omtrent installaties van de Duitsche weermacht. Ver
klaard werd, dat deze gegevens, welke in opdracht ge
maakt werden, bestemd waren voor Engeland. 
Veel verdachten betoogden niet te weten, dat de actie 
der organisatie gericht was tegen de Duitsche weer
macht. Zij verklaarden gedacht te hebben, dat deze ac
tie voornamelijk gericht was tegen de N.S.B, en dat 
voorts de vervaardigde stukken wel eens te pas zouden 
kunnen komen als de oorlog hier hervat zou worden. 
Gedurende het verhoor der verdachten moest de pre
sident van het Kriegsgericht herhaaldelijk wijzen op 
de onbeschaamdheid en de plompe wijze waarop be
paalde verdachten stonden te liegen'. 

In de pleidooien kwam naar voren dat de meeste ver
dachten zich de draagwijdte van hun daden niet bewust 
zijn geweest. De laatste pleiter deed een beroep op 
het gericht in aanmerking te nemen dat deze verdach
ten gehandeld hebben uit nationale gevoelens en liefde 
voor hun vaderland. 

12 Rijkscommissaris Seyss-Inquart houdt een rede 
in het Concertgebouw te Amsterdam: '...sprekende o-
ver de sabotagepogingen die hier aan het licht geko
men zijn, merkte spreker op, dat zij die zich daaraan 
schuldig maakten, naar de historie leert voor hun naar 
hun opvattingen op nationale beweegredenen gegron
de offervaardigheid van goed en leven, geen aanspo
ring zullen zijn voor hun navolgers, want de historie 
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heeft nooit waardering gehad voor hen, die aan den 
verkeerden kant stonden, ook al kon men zooals bijv. 
aan den Franschen adel ten tijde der revolutie, een he-
roik gebaar niet ontzeggen. Spreker waarschuwde em-
stig tegen dergelijke pogingen: de politieke fantasten 
zullen op het oogenblik, waarop met Engeland het po
litieke faantoom van tegenhouden en terugdraaien van 
het rad der geschiedenis bezwijkt, politieke fantasten 
voor het niets staan en de meeloopers, die hen volgen, 
richtingloos zijn, aan het Nederlandsche volk houvast 
en vertrouwen geven. Het zal dan weten, dat dit 
Duitschland, de kameraad van de toekomst, ook een 
harde strijder kan zijn. 'Met ons of tegen ons', dat is 
het parool en de beslissing, waarvoor iedereen staat...'. 

Andermaal legt burgemeester M.C. Siezen de bedoe
ling van de Stichting „Winterhulp" uit: 'De Stichting 
„Winterhulp", op verlangen der Duitsche overheid in

gesteld, wordt door Nederlanders gedaan, komt aan 
Nederlanders ten goede, wordt door Nederlanders van 
naam gecontroleerd en omtrent de besteding van de 
bijeengezamelde gelden behoeft niet de minste twijfel 
te bestaan'. 

13 Het bureau van den bevelhebber van de Duitsche 
weermacht maakt bekend: 
"Op 13 maart zijn van de achttien Nederlanders, die, 
zooals bekend is gemaakt, in het Haaagsche proces 
tegen een terreur-, sabotage- en spionnageorganisatie 
zijn ter dood veroordeeld, vijftien door den kogel te
recht gesteld. [Te weten: Bernard IJzerdraat uit Haar
lem, Leen Langstraat, Leen Keesmaat, Dirk Kouwen-
hoven en Frans Rietveld uit Rotterdam, Albert de Haas 
uit Schiedam, Henk Wielinga uit Delft, George Boon 
uit Lekkerkerk en de Vlaardingers Nico van der Burgh, 
Reyer van der Borden, Jan van der Berg, Arie Kop, 

De kogelhulzen die gevonden werden, na opgraving van leden Geuzengroep, m 1945 op Waalsdorpervlakte, 13 maart 
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Jan Kijne, Johan Smit en Jacob van der Ende]. Een 
gratieverlening kwam niet in aanmerking, daar be
doelde organisatie behalve ernstige sabotagehandelin-
gen tegen militaire inrichtingen op de laagste wijze 
en met de gemeenste middelen, zooals zij anders 
slechts bij onbeschaafde volken bekend zijn, b.v. al
lerlei gifmoorden en aanvallen op Duitsche militairen 
beraamd en in een aantal gevallen ook ten uitvoer heeft 
gebracht. 
Slechts drie der veroordeelden heeft de bevelhebber 
der weermacht tot een levenslange tuchthuisstraf be
genadigd, omdat zij bij het plegen der daad nog geen 

15 maart 
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twintig jaar oud waren. De weermachtsbevelhebber 
wenscht hiermede een laatste beroep te doen op het 
verstand en het inzicht van de Nederlandsche jeugd. 
Tegelijk zijn drie te Amsterdam veroordeelde ophit
sers, die tot stakingen in de provincie Noord-Holland 
hadden aangezet, doodgeschoten. „ 

Te Den Haag overleden Dr H. Schokking, van 1903-
1908 predikant van de Hervormde Gemeente te Vlaar-
dingen. 

Concert van de Mandolinevereeniging „Sonore" on
der leiding van J. van der Heul en met medewerking 
van Marinus Flipse en Nel van der Heul, piano. 

14 Evenals in andere gemeenten wordt ook in Vlaar-
dingen en Vlaardinger-Ambacht het „Notstandsbei-
hilfe" van de Rijkscommissaris voor Nederland in 
werking gesteld. Dit fonds is ingesteld 'tot ondersteu
ning van hen die tengevolge van werkloosheid of een 
te laag inkomen meer dan anderen door de huidige 
moeilijke tijden hebben geleden'. 

15 Het kerkgebouw van de Remonstrants Gerefor
meerde Gemeente aan de Hoflaan bestaat 50 jaar. 

17 Op 66-jarige leeftijd overleden Arij van den Berg 
Azn, van de Eerste Vlaardingsche Melk- en Zuivel-
inrichting aan de Callenburgstraat, bestuurslid van het 
Vlaarding's Mannenkoor „Orpheus", van de afdeling 
Vlaardingen van de Liberale Staatspartij en oud-be-
stuurslid van de afd. Vlaardingen van de Nederland
sche Middenstandsbond. 

19 Ook paarde- en schapevlees vallen onder de dis
tributie. 

Opgericht een voorlopige plaatselijke Raad van Ad
vies van de Nederlandsche Unie. Het bureau van de 
Unie is niet meer gevestigd in de Uniewinkel aan de 
Markt, maar op Binnensingel 92. 

21 Bericht van het Hoofd Luchtbeschermings-
dienst, Th. Werner: 
'Luchtalarm. In het vervolg zullen de sirene's loeien, 
zodra vijandelijke vliegtuigen zich boven de gemeente 
bevinden en daardoor gevaar voor de bevolking be
staat. Eerst als de sirene's voor de 2e maal loeien met 
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Arij van den Berg Azn mei zijn zmvelwagen, 17 maart 

dezelfde janktoon, begeeft het personeel [van de 
Luchtbeschermingsdienst] zich naar de diverse pos
ten. De bevolking houdt zich tijdens luchtalarm strikt 
aan de reeds vermelde gedragslijnen en blijft van de 
straat of zoekt dekking. 
Het sein 'luchtgevaar geweken' wordt gegeven met 
dezelfde sirenes, maar door één gerekte toon'. 

22 De Nederlandsche Middenstandsbank, sedert 13 
januari 1941 gevestigd in het voormalige woonhuis 
van Dr Stoop, Verploegh Chasséplein 1, officieel ge
opend. 

Op de Algemene Begraafplaats ter aardebestelling van 
het stoffelijk overschot van Gilles van den Kerkhoff, 
die tijdens oorlogsgeweld op 18 maart 1941 te Rotter

dam op 52-jarige leeftijd om het leven is gekomen, 

26 Het gemeentebestuur van Vlaardingen doet een 
dringend beroep op hondenbezitters om hun honden 
niet de trottoirs en de stoepen te laten vervuilen: 'Voor
al door de voorgeschreven verduistering is dit voor 
voetgangers hoogst onaangenaam en zelfs gevaarlijk'. 
Zeer strenge bepalingen hierover in de Algemene Po
litieverordening worden in het vooruitzicht gesteld. 

28 Door de Vereeniging „Ons Leger" wordt de uit
gave voorbereid van een nationaal gedachtenis-boek 
„Doodenwacht bij onze gevallenen", geschreven door 
de journalist en radio-reporter G.H. Hoek. 

Het Zangkoor van de afdeling Vlaardingen van de 
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Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst voert uit 
de „Johannes Passion" van Johan Sebastiaan Bach. 

30 De gemeenteraad van Vlaardinger-Ambacht be
sluit dat voorlopig geen gelegenheid meer wordt ge
geven tot het afkopen van erfpacht. 

31 Verschenen is het boek „Casper van Adel", van 
de hand van Jaap Kolkman, onder pseudoniem Fenand 
van den Oever. 

April 

1 Het Vlaardings Dubbel Mannenkwartet en de 
Christelijke Harmonie Vereeniging „Sursum Corda" 
geven een uitvoering in de Harmonie. 

2 Geslaagd voor het diploma Stuurman Kleine 
Handelsvaart L. Muis, C.J. Muis, H. Plokker en W. 
Bot. 

4 In het Luxor-theater draait de avonturenfilm „De 
Gentlemen-vagebond", met Heinz Rühmann, Hilde 
Krahl en Paul Hörbiger in de hoofdrollen. 

In het groentedistributielokaal, Oosthavenkade 47a, 
worden van gemeentewege voor alle inwoners gezou
ten groenten verkocht. 

9 In Westhavenplaats 20, het voormalige pand van 
Dagblad „Voorwaarts", geopend de van de Hoogstraat 
afkomstige zaak van Foto Boer, annex drogisterij. 

11 De Gemeentelijke Jeugdregistratie maakt be
kend dat aan jongelui van 16-20 jaar gelegenheid 
wordt gegeven het boerenleven van nabij te leren ken
nen, door gedurende 3 maanden te gaan werken bij 
een boer elders in Nederland. 

14 De R.K. Toneelvereeniging „Vondel" geeft op 
tweede Paasdag in de Harmonie een voorstelling van 
het stuk „De Vreemdeling" van Anton Coolen. 

16 De verduistering in Vlaardingen laat te wensen 
over. De tijd van waarschuwing is voorbij. Bij elke 
overtreding zal proces-verbaal worden opgemaakt. 

Tot kerkmeester van de R.K. parochie van Vlaardin

gen is door de bisschop van Haarlem benoemd G.A. 
Buters. 
De Bouw vereeniging „Samenwerking" krijgt vergun
ning tot het bouwen van 44 woningen in de zogenaam
de „Indische Buurt", onder architect J. Snijders te 
Vlaardinger-Ambacht. 
NB. Zie ook het bericht van 5 september 1941. 

18 De schade die herhaaldelijk ontstaat door het uit 
politieke motieven ingooien van ruiten, zal op de da
ders worden verhaald, zo heeft de SS- en PoUtieleider, 
Commissaris-Generaal voor de openbare veiligheid, 
bepaald. 

21 De schoenen zijn'op de bon'. 

23 Opgeheven is de zaak in dameshoeden van de 
weduwe M.Koster, Hofsingel 2. 

De waarnemend Hoofdcommissaris van Politie te Rot
terdam brengt ter kennis van fabrikanten en winke
liers in het gehele land, dat het vervaardigen, verko
pen, ten verkoop voorhanden hebben en het uitstallen 
van beeltenissen van leden van het Koninklijk Huis, 
in welke vorm dan ook, verboden is. 

26 In het voormalige bankgebouw van de firma 
Stahhe, Moerman & Co., is gevestigd Schrijfmachi-
nehandel en Copieerinrichting „Baghus", annex Cen
traal Woningbureau. 

27 Theo Bouwmeester verzorgt met 20 van de beste 
cabaret- en variété-artisten een 'wereldstadprogram-
ma' in de Harmonie, georganiseerd door de Werkge
meenschap van het Nationaal Vakverbond (NVV) 
„Vreugde en Arbeid". 

28 Tot 1 oktober 1941 zal elke Vlaardinger van 15 
jaar en ouder in persoon worden opgeroepen om zijn 
of haar persoonsbewijs af te halen, waarbij twee geheel 
gelijke en aan diverse voorschriften te voldoene foto's 
moeten worden meegebracht. Vanaf 1 oktober wordt 
men geacht dit persoonsbewijs altijd bij zich te heb
ben. 

Wegens wateroverlast bij hevige regenval besluit de 
gemeenteraad tot uitbreiding ter waarde van 50.000 
gulden van het rioolgemaal aan de Groeneweg. 
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Mei 

1 Stoker E. de Bruijn en fitter J.P. Steijger zijn res
pectievelijk 25 en 40 jaar in dienst bij de Gemeen
telijke Gasfabriek. 

Het Districtskantoor van het Rijksarbeidsbureau, ook 
wel genoemd Gewestelijk Arbeidsbureau, wordt ge
vestigd in de zgn. villa „Becalotti" aan de Westha
venkade. 

2 Eerste steenlegging van het Openbaar Slachthuis 
van Schiedam, Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, 
Maassluis en Maasland, dat in de Babberspolder te 
Schiedam wordt gebouwd. 

2/3 De laatste Winterhulpcollecte in het seizoen 
brengt in Vlaardingen 500 gulden op en in Vlaardin
ger-Ambacht 125 gulden. 

5 Bij het omkappen van bomen aan de Maassluis-
sedijk bleek in de holte van één ervan zich een aantal 
vleermuizen te bevinden, die hun winterslaap deden. 

In 1941 zal geen paardenmarkt worden gehouden. 

7 Er wordt een begin gemaakt met de uitreiking 
van persoonsbewijzen in de voormalige brandweer
kazerne. Markt 17, hoek Schoolstraat. 

Bij de gemeente Vlaardingen is ontvangen het ont-
werp-besluit van de Secretaris-Generaal van Binnen
landse Zaken tot opheffing van zes Zuidhollandse ge
meenten, waaronder de gemeente Vlaardinger-
Ambacht, per 1 juli 1941. 

9 Tot leider van de Geloofsgemeenschap „Het Le
ger des Heils" te Vlaardingen is aangesteld de heer 
Nijman, Evangelist te Groningen. 

De afgeschafte rijwielbelastingplaatjes worden in 
Vlaardinger-Ambacht ingezameld om de metaalwaar
de ervan te benutten voor de winterhulp. 

10 De 89-jarige A. Storm en de 83-jarige G. van 
Kralingen, Weteringstraat 33, zijn 65 jaar getrouwd. 

11 Bevestiging en intrede van Ds G. Lans Jr, als pre-

Ds. Lans staande links bij jubileum in Diaconiehuis, 11 mei 

dikant van de Hervormde Gemeente in de Grote Kerk. 

12 In Vlaardinger-Ambacht wordt een begin ge
maakt met de uitreiking van persoonsbewijzen. 
De „Fachwerber" van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
is in de voormalige villa „Becalotti", of 'villa van 
Sterk', Westhavenkade 86, telefonisch bereikbaar 
onder nummer 1063. 

13 Optreden in de Harmonie van Henriëtte (Heintje) 
Davids en Paul Ostra met de cabaret-revue „Hamster-
vroolijkheid". 

14 Het Christelijk Gemengd Koor „Excelsior" geeft 
in de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel een uitvoering 
van het Oratorium „Die Schöpfung" van Joseph 

30 



18jum 

Haydn. De sopraansolo's worden gezongen door Jo 
Vincent. 

Bij de opheffing van Vlaardinger-Ambacht zullen vier 
van de zeven raadsleden van Vlaardinger-Ambacht 
zitting nemen in de Vlaardingse gemeenteraad. Hier
voor moeten twee raadsleden aftreden, om op het aan
tal van 23 leden te komen. 

Op 73-jarige leeftijd overleden de aannemer van 
bouwwerken Pieter Both. 

19 Te Leiden geslaagd voor het candidaats-examen 
Nederlandse taal- en letterkunde, de heer J. van der 
Schaar te Vlaardinger-Ambacht. 

De koffie is afgevoerd van de lijst der distributiegoe
deren; de voorraad is op. 

22 Op 74-jarige leeftijd overleden S. van der Kooij, 
oud-wethouder van de gemeente Vlaardinger-Am
bacht voor de Christelijk Historische Unie. 

23 Na de annexatie van Vlaardinger-Ambacht zul
len de raadsleden Jac.van Toor Hzn en J.L.Jonker hun 
mandaat voor de gemeenteraad van Vlaardinger-Am
bacht moeten neerleggen i.v.m. het maximum aantal 
van 23 Vlaardingse raadsleden. 

26 In Leiden geslaagd voor het examen apotheker 
Ir A.L. Backer. 

28 De gebruikelijke rondvraag in de gemeenteraad 
moet op last van 'hogere instantie' worden afgeschaft. 
Alle punten van behandeling dienen vooraf geagen
deerd te worden. 
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Juni 

4 Openbare vergadering van de N.S.B, in lokaal 
„Liefde & Vrede" aan de Gedempte Biersloot. Spreker 
J.H.L. de Bruin uit Driebergen. Voor de zaal staat een 
grote massa mensen, waardoor het bezoek aan de bij
eenkomst aanmerkelijk werd verminderd. 

7 Geopend in het pand Dayer 4 een zaak in muziek 
en muziekinstrumenten van muziekleraar A.J. Korpel. 

9 In het Handelsregister ingeschreven de Com
manditaire Vennootschap Meubelondememing Maas
land, gevestigd Landstraat 57. Beherend vennoot J. 
Ouwenbroek. Commanditair kapitaal 1.000 gulden. 

12 Opgericht de Vereeniging voor Klein-dierteelt 
Vlaardingen „V.K.V.", een samenvoeging van de 
Vlaardingsche Pluimvee en konijnenliefhebbersver-
eeniging „V.P.K.V." (sedert 1923) en de Pluimvee, 
Konijnen- en Sierduivenfokkersvereeniging „Nut en 
Sport". 

13 Wegens het toenemende gebruik van brandbom
men bij luchtaanvallen raadt de burgemeester van 
Vlaardinger-Ambacht de bevolking aan van hun zol
ders alle brandbare voorwerpen te verwijderen en 
brandpreventieve maatregelen te nemen. 

17 De gemeenteraad van Vlaardinger-Ambacht 
koopt de oude melkfabriek van de N. V. „Emous" voor 
10.000 gulden plus de kosten van overdracht, terwijl 
een terrein aan de Asterstraat voor de bouw van een 
nieuwe fabriek voor 5.0(X) gulden met de kosten be
schikbaar wordt gesteld. Eén en ander per 1 augustus 
1941. Alles tengevolge van de wens van burgemeester 
en wethouders om de melkfabriek uit het centrum van 
Vlaardinger-Ambacht te verwijderen. 
NB. De bouw van de nieuwe fabriek werd pas na de 
bezetting gerealiseerd. 

18 Geopend het Gemeentelijke Sportterein aan de 
Van Linden van den Heuvellsingel te Vlaardinger-
Ambacht. 

19 Uitvoering van de Orkestvereeniging „O.N.I." en 
het Jubileumkoor in zaal „Liefde & Vrede". 

20 In een onbewoonbaar verklaard huis aan de 
Vaartweg vinden frauduleuze varkensslachtingen 
plaats. 

Van Toor's Handelmaatschappij is het gelukt een par
tij zoutevis-filet van ruim 1.800 hele vaten van circa 
100 kg netto te importeren. 

26 De Nationale Christelijke Geheelonthoudersver-
eeniging viert haar 50-jarig bestaan in het eigen ge
bouw, het Zeemanshuis aan de Westhavenplaats. 

30 Mejuffrouw B. van Pinxteren is 25 jaar apothe
kers-assistente in Apotheek Walrave aan de Hoflaan, 
hoek Schiedamseweg. 

De Secretaris-Generaal van het Departement van Bin
nenlandse Zaken waarschuwt tegen het plaatsen van 
Duits-vijandige opschriften op muren en schuttingen. 
Op de ouders van de meest jeugdige daders wordt een 
beroep gedaan hun kinderen te wijzen op het verkeerde 
en nutteloze van die baldadigheid, 'die in strijd is met 
de houding, welke tegenover de bezettende 
macht in acht genomen dient te worden'. 

Juli 

1 50 jaar geleden werd voor het eerst in Vlaardin
gen een telefoongesprek gevoerd. In 1891 begon de 
Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij in Vlaar
dingen met een locaal telefoonnet met 28 aansluitin
gen. Per 1 juli 1941 bedraagt het aantal aansluitingen 
983. 

2 De Brandstoffenhandel firma Maarleveld en 
Weiland, Emmastraat 42, is overgedaan aan L. en I. 
Smits. 

3 Eerste van een serie van zes orgelconcerten in 
de Grote Kerk door Gijs de Graaf, vaste organist van 
de kerk. 

4 De rantsoenen electriciteit en gas zijn met 25% 
verlaagd. Overschrijding van de toegestane hoeveel
heden zal met 50% van het over de 'betreffende periode 
verschuldigde bedrag worden beboet. Om de voorge
schreven rantsoenering gas tot 75% van het verbruik 
van het vorige jaar te kunnen bereiken, zal 's avonds, 
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gebouw aan de Parallelweg. 
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's nachts en 's middags de druk op het gas belangrijk 
worden verlaagd. 

7 Op 57-jarige leeftijd is te Vlaardinger-Ambacht 
overleden Komelis Hoogerwerf, sedert 1919 eigenaar 
van de firma Hoogerwerf & Van Leeuwen, Haring
en Vischhandel te Vlaardingen. 

9 Installatie van H.J. van de Wijngaart tot Com
missaris van Politie, benoemd bij beschikking van de 
Secretaris-Generaal van Justitie. 

De gemeente Vlaardingen heeft aan de inleverings-
plichtigen wonende in straten waarvan de namen be
ginnen met A t/m C, oproepingen verzonden tot in
levering van metalen. Als verzamelplaats van de me
talen is aangewezen het Afslaglokaal in het Handels-

11 Mejuffrouw H. J.T. Heida is de nieuwe eigenares
se van Drogisterij „De Bijenkorf', 2e Van Leijden 
Gaelstraat 22, in opvolging van D.E. Rietveld. 

Geopend het clublokaal van „V.LO.S.", de ontspan
ningsvereniging van het personeel van A.G. van der 
Drift's Meubelfabriek. Het lokaal is gevestigd boven 
het schoenenmagazijn „Hector" aan de Hoogstraat. 

12 Een vendel van de W.A. (Weer Afdeling van de 
Nationaal Socialistische Beweging N.S.B) maakt een 
mars door Vlaardingen. Daarna hielden de 60 leden 
met muzikanten een bijeenkomst op het afbraakter
rein achter de Hoogstraat. Teneur van de bijeenkomst: 
'Er is maar één weg die redding brengt en dat is het 
Nationaal-Socialisme'. De bijeenkomst werd besloten 
met het zingen van ,Alle man van Neerlands stam". 

16 Het zwemmen in de Oude Haven, dat tijdens de 
hitte oogluikend werd toegelaten, is weer streng ver
boden. 

18 Het wijnpakhuis van Gebroeders Boer aan de 
Smalle Havenstraat, dat uit de 17e eeuw dateert en 
een fraaie voorgevel heeft, in bescherming genomen 
door Monumentenzorg. 

21 Het bedrijf der ,J*eppermint and Pharmaceutic 
Works" van F.J. van Tienen Hzn, overgeplaatst naar 
de nieuw geïnstalleerde fabriek Parallelweg 6. Tot die 
tijd was dit bedrijf in delen in Schiedam, Vlaardinger-
Ambacht en Vlaardingen ondergebracht. 

De burgemeester van Vlaardinger-Ambacht waar
schuwt tegen opschriften en tekens op de openbare 
straten en wegen, welke door de Duitse autoriteiten 
grievend worden geacht. Er hebben al enige arrestaties 
plaats gehad. 

23 Een paartje gaat, met getuigen en al, per fiets naar 
het Stadhuis om zich in de echt te laten verbinden. 

25 In de Nederlandsche Staatscourant is een be
schikking opgenomen van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken betref
fende wijziging van een aantal gemeenten en tot op-
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Het wijnpakhuis tn de Smalle Havenstraat, 18 juli 

heffing van een aantal gemeenten, waaronder Vlaar-
dinger-Ambacht, met ingang van 1 augustus 1941. 

De VL 80 „Gesina" vandeN.V. Vlaardingsche Stoom-
visscherij, schipper H. Klinkenberg, neemt als eerste 
Vlaardingse schip dit jaar deel aan de trawlvisserij. 

28 Tijdens een voetbalwedstrijd plotseling overle
den de 34-jarige bekende „Hollandiaan" voetballer 
Pauw van der Roest. 

29 De 1 ste Trapsteeg wordt aan het verkeer onttrok
ken. 

31 Laatste vergadering van de gemeenteraad van 
Vlaardinger-Ambacht, met als enige agendapunt 'Af
scheid van den Gemeenteraad en het Personeel der Ge

meente'. 
In aanwezigheid van alle leidinggevende figuren uit 
de gemeente Vlaardinger-Ambacht en het personeel 
van de gemeente, spreekt burgemeester J. Luijerink 
een rede uit, waaruit passages worden aangehaald: 

'Hetgeen wij reeds lang gevreesd hebben, zal nu dan 
toch plaats hebben. De Staatscourant no. 143 van 1941 
bevat de Beschikking van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken, waarbij 
o.m. onze gemeente met ingang van 1 augustus 1941 
wordt opgeheven en gevoegd bij Vlaardingen, behou
dens de gedeelten, die bij Schiedam en Schipluiden 
komen. 
Uw raad heeft nog getracht dit gevaar af te wenden, 
door te besluiten den Broekpolder en een groot ge
deelte van den Babberspolder aan Vlaardingen en een 
aan Kethel grenzend gedeelte aan Schiedam af te staan, 
maar dit heeft niet mogen baten. 
Wij leven in een tijd, dat men een groote opruiming 
houdt onder de gemeenten, teneinde krachtige centra 
te kunnen vormen en onze bloeiende gemeente is daar
van het slachtoffer geworden. 
Het spreekt vanzelf, dat wij daarin moeten berusten 
en ik hoop van ganscher harte, dat groot-Vlaardingen 
een periode van bloei en groei tegemoet zal gaan. 
Al was de verhouding tusschen de wederzijdsche ge
meentebesturen nu niet steeds, zooals deze had moe
ten zijn, over het algemeen viel hierover niet te klagen'. 

Vervolgens vergelijkt de burgemeester de situatie tus
sen 1920 en 1941: 

'Had vóór 1920 de trek van het platteland naar de ste
den plaats gehad, daarna kwam daarin een kentering. 
Vele menschen verlangden meer rustig te wonen bui
ten de stad waar men werkte en daarvan heeft ook on
ze gemeente kunnen profiteren. De bevolking steeg 
in de laatste 20 jaar van 1.500 tot 7.000 inwoners...' 

Er werden zoveel mogelijk een-gezinswoningen ge
bouwd, terwijl platte daken zoveel mogelijk werden 
geweerd: 
Op deze wijze is dan ook een aardig tuindorp ontstaan, 
waarin het aangenaam is te wonen, temeer waar de 
belastingen betrekkelijk laag konden worden gehou
den'. 
In totaal heeft de gemeente 30 hectare grond in ex-

34 



ploitatie gebracht. In 1920 was er nog slechts 200 me
ter straat, in 1941 is dit ongeveer 9 kilometer. Het aan
tal woningen in 1920 bedroeg 350, tegen 494 in 1930 
en 1.734 in 1941. 
Tot de belangrijkste besluiten van de gemeenteraad 
kunnen volgens de burgemeester de volgende worden 
gerekend: 
De stichting van een electrisch rioolgemaal met een 
persleiding van 2 kilometer naar de rivier De Maas, 
aankoop van ca 30 hectare grond, met de aanleg van 
riolering en bestrating, de verbetering van het Emaus 
en de Bauwstraten, de reconstructie van de weg naar 
Schipluiden, stichting en uitbreiding van scholen, ver
bouwing van het raadhuis, aanleg van een 7 hectare 
groot recreatieterrein. 
Ook financieel ging het Ambacht goed: 'Was het be
lastbaar inkomen 20 jaar geleden nog geen 1/2 miljoen 
gulden, thans is het ruim 3 1/2 miljoen'. 

Vervolgens richt de burgemeester zich tot de raads
leden en tot het personeel, die en dat hij bedankt voor 
hun arbeid 'met zoveel toewijding en liefde verricht'. 
'Ik ben mij bewust, dat ik niet altijd even soepel tegen 
het personeel ben opgetreden, doch bij een veelvuldig 
wisselen van personeel, voelde ik mij als Burgemees
ter en Secretaris wel verplicht zo nu en dan streng op 
te treden. Men begrijpe hoe moeilijk het is, zich met 
alles te moeten bemoeien en toch geen bemoeial te 
zijn, de jonge ambtenaren te leiden en te stimuleren 
en toch zich terug te trekken terwille van de gewensch-
te zelfwerkzaamheid. 
Ik hoop voor de ambtenaren, die naar groot-Vlaardin-
gen zullen overgaan, dat zij daar hun best zullen doen, 
opdat zij straks een sieraad zullen zijn voor het ver-
groote ambtenarencorps. 
Over het algemeen heb ik niet te klagen gehad over 
de burgers van onze gemeente. Het waren behoudens 
een enkele uitzondering rustige en ordelijke ingeze
tenen; er behoefde dan ook zelden een proces-verbaal 
te worden opgemaakt, al valt niet te ontkennen, dat 
in den laatsten tijd -maar dat schrijf ik aan de bijzon
dere omstandigheden toe- er eenige onrust onder de 
bevolking is ontstaan. Vooral vernam ik den laatsten 
tijd veel geuite verdachtmakingen, zoo zelfs, dat ik 
daarvan reeds zelf de dupe ben geworden. Ik acht het 
dan ook gewenscht er met nadruk op te wijzen, dat 
ik ook nu nog ben, wat üc steeds ben geweest, en dat 
is voldoende bekend. De wil nu eindigen met de beste 

wenschen voor U en de uwen en ik hoop, dat het ge
meentebestuur van Vlaardingen ook het gebied van 
't oude Ambacht op loyale wijze zal besturen en dat 
wat nu nog Ambachters zijn en die morgen deel zullen 
uitmaken van groot-Vlaardingen, goede Vlaardingers 
zullen worden'. 

Namens de raad wordt deze rede beantwoord door D. 
Bravenboer, waarin deze onder meer zegt: 

'Ons tuindorp, dat de laatste tientallen jaren systema
tisch ontwikkelde, was ons lief geworden, en wij ver
heugden ons in de regelmatige aanbouw en uitbrei
ding'. 
Het besluit tot opheffing had bij de raad algemene te
leurstelling gewekt: 'Temeer daar voor deze daad o.i. 
geen motieven van doorslaande betekenis werden aan
gegeven. Alle pogingen gedurende de laatste maan
den ondernomen om deze opheffing te voorkomen zijn 
helaas vruchteloos geweest. Onder normale omstan
digheden zou mogelijk ingegaan zijn op onze bezwa
ren...'. 
'De bouw van het complex noodwoningen, aanslui
tend aan onze bestaande bebouwing, waardoor onze 
normale expansie grootendeels werd afgesnoerd, gaf 
wellicht de doorslag voor opheffing. Minstens zoo 
spijtig als wij de annexatie onzer Gemeente aanvoelen, 
heeft ons teleurgesteld de bouw van dit complex op 
deze plaats. Wij dragen ons dorp over in goede con
ditie, onze financiëele situatie is gezond, ons grond
bedrijf floreert'. 

Vervolgens dankt hij de burgemeester voor diens i-
nitiatief en leiding: 'de stuwkracht voor uitbreiding 
en verbetering ging grootendeels van U uit'. Ook me
vrouw Luijerink wordt in dit dankwoord betrokken: 
'...dat het U en Uw gezin in Uw verder leven welga'. 

Na nog een kort dankwoord, waarin hij opmerkt dat 
het ambt van burgemeester de laatste jaren een moei
lijk ambt is, maar dat hij altijd het algemeen belang 
voor het persoonlijk belang heeft gesteld, legt burge
meester Luijerink het teken van zijn waardigheid af 
en sluit het officiële gedeelte van de bijeenkomst. 
Hierna wordt nog het woord gevoerd door J. Brouwer, 
hoofd van de openbare school, mede namens het per
soneel en de drie hoofden van de andere scholen in 
Ambacht, de heer A.A. den Boer, namens het gemeen-
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tepersoneel en mevrouw Horstmarm, als presidente 
van de Vrouwelijke Vrijwillige Hulp (WH). Allen 
danken voor de ondervonden medewerking van het 
gemeentebestuur. 
Hierna wordt de bijeenkomst gesloten en behoorde de 
gemeente Vlaardinger-Ambacht tot het verleden'. 

Augustus 

1 Ambtenaren van de gemeente Vlaardingen ne
men de gemeentelijke administratie van de gemeente 
Vlaardinger-Ambacht over. 

Ter herinnering aan de annexatie schenkt een stadge
noot ten behoeve van het museum een model van een 
bomschuit en een model van een haringlogger. 

In verband met de verduistering zullen de leeszaal en 
de uitlening van de Openbare Christelijke Leeszaal 
en Bibliotheek weer gesloten worden met zonsonder
gang. 

4 In werking treedt een ophaaldienst van oude me
talen en afvalstoffen. 

9 Overleden op 78-jarige leeftijd de bekende en ge
ziene persoonlijkheid, timmerman Abraham Jan Ver-
steeve. 

De heer A.J Versteeve tussen de leden van de Liefdedragers Vereniging. Hij zit 2e van rechts, 9 augustus 
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13 Op de Markt is een begin gemaakt met de elec-
trificatie van de richtingaanwijzers voor het verkeer. 

De 8e Verordening van de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaalt o.m. dat de taak 
van de gemeenteraad wordt overgenomen door het col
lege van burgemeester en wethouders, met voor vier 
jaar benoemde raadslieden. 

15 De oprit van de Maassluissedijk [bij de Dijklaan] 
geopend. 

17 Met kranteartikelen wordt herdacht dat Vlaardin-
gen 50 jaar geleden werd aangesloten op het Spoor
wegnet. 

18 Gesloopt worden de panden van Gezusters de 
Rave en P. van der Valk aan de Hoogstraat, die door 
de bominslag op 11 oktober 1940 werden vemield. 
De panden zullen ter plaatse worden herbouwd. 

19 Bij het vergaan van het stoomschip IJM 432 
„Raaf, op de Noordzee kwam om het leven de Vlaar-
dinger Arij Struijs Mzn, op de leeftijd van 64 jaar. 
Het schip was op 15 augustus uitgevaren en op 18 
augustus voor het laatst gezien. 

20 De Vlaardingse beeldhouwer G. van Brandwijk 
stelt vier beeldhouwwerken ten toon op de .J'olyan-
tha" te Schiedam. Hij wint er een eervolle vermelding 
en een 2e prijs mee. 

20/23 De Coöperatie „De Voorloper" houdt in de 
muziekzaal van het Volksgebouw, Schiedamseweg 
12, een kunstplaten-expositie, met de bedoeling ar
beiders te helpen bij het kiezen van een goede, smaak
volle wandversiering. 

21 Aanbesteed wordt het maken van een 80 meter 
lange en 10 meter brede oprit in de doorbraak naar 
het westelijk stadsdeel, van de Hoogstraat af naar de 
Cronjéstraat [Verbindingsweg, nu Korte Hoogstraat]. 
Aan weerszijden van de oprit zullen in de naaste toe
komst winkelpanden en woningen worden gebouwd. 
Het werk wordt gegund aan de firma Van Halem & 
Doornik te Leiden voor 31.150 gulden. 

27 Er wordt een half-uurs busdienst van de R.E.T. 

mgesteld tussen het Burg. De Bordesplein in voor
malig Vlaardinger-Ambacht en Schiedam. 

28 Voor het woning-complex Babberspolder wor
den straatnamen gegeven die herinneren aan de straten 
in Rotterdam welke door het bombardement zijn ver
woest: 
Rotterdamscheweg; Ammanstraat; Benthemstraat; 
Commanderijstraat; Van der Duynstraat; Eleonora-
straat; Franciscastraat; Goudschestraat; Pompenburg-
singel; Hartmansstraat; Jonker Fransstraat; Keizer
straat; Lusthofstraat; Goudschesingel. 
De naamgeving Mauritsstraat en Nadorststraat is later 
vervallen. 

Laatste gemeenteraadsvergadering. De commentator 
meldt in de Nieuwe Vlaardingsche Courant: 'Er zat 
iets weemoedigs in de raadsvergadering van gisteren
avond. Dat bleek eigenlijk alleen maar uit de zeld
zaam-weinige woorden, die vielen en de stemming. 
Want spijts alle modeme psychologie valt het innerlijk 
van den Hollander in zulke omstandigheden maar 
slecht te doorgronden; hij zwijgt...'. 

De afscheidstoespraak van burgemeester M.C.Siezen 
wordt namens de raad beantwoord door de nestor van 
de raad, de heer M. de Heer: 
'Mijnheer de voorzitter, 
Het ligt voor de hand, dat deze avond voor den raad 
van zeer bijzonderen aard is. U sprak terecht, dat we 
een historische gebeurtenis beleven. 
U herinnerde aan het tijdvak van de ruim drie jaren 
dat u burgemeester van Vlaardingen mocht zijn, noem
de eenige in dien tijd door den raad tot stand gebrach
te werken enz., en de toevoeging van Vlaardinger-Am
bacht aan onze gemeente. 
U zult het verstaan, mijnheer de voorzitter, dat het voor 
ons niet meevalt plotseling onzen bestuurs-arbeid te 
moeten neerleggen. 
Doch, mijnheer de voorzitter, u merkte aan het slot 
van uw rede op: 'De Heer regeert'. Wij kunnen de 
wegen des Heeren niet doorgronden, maar wij hebben 
in die wetenschap ons vertrouwen en onzen troost, dat, 
zoo ons volk in Zijne wegen wil wandelen, ook dan 
alle dingen zullen medewerken ten goede. 
Voor uw persoonlijk aan ons gerichte dankwoord zeg 
ik, mede namens mijn medeleden, vriendelijk dank; 
onze belangstelling in de zaken der gemeente zal wel 
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niet verflauwen. Wij spreken den wensch uit, dat het 
u gegeven mag zijn, nog veel ten goede van de ge
meente te kunnen doen, en Vlaardingen spoedig uit 
den druk opgeheven opnieuw in bloei mag toenemen'. 

29 Het Gewestelijk Arbeidsbureau vraagt voor 
Frankrijk: meubelmakers, verwarmingsmonteurs, las
sers, bouwvakarbeiders en hulpbouwvakarbeiders. 

September 

1 De werknemers in het kuipers- en haringpakkers-
bedrijf krijgen 10% loonsverhoging, die echter niet 
in de prijzen of tarieven mogen worden doorberekend. 

Tot directeur van de Woningdienst, tevens adjunct
directeur der Gemeente Werken op een jaarwedde van 
4.250 gulden, wordt benoemd J.M. Deutekom. 

Opdracht van de Rijkscommissaris voor het bezette 
gebied: Leerlingen van onderwijsinstellingen van 
joodsen bloede mogen geen onderwijs meer ontvan
gen van niet-joodse personen. Leerkrachten van jood
sen bloede mogen geen onderwijs meer geven aan niet-
joodse leerlingen. 

Het Gewestelijk Arbeidsbureau vraagt voor Hollandse 
aannemersfirma in Duitsland (kort bij de grens): mon
tagewerkers, monteurs, autogeenlassers, timmerlie
den en bouwvakarbeiders. Hoog loon, hetwelk weke
lijks aan de familie wordt uitbetaald. 

Cathrien Akkermans is 12 1/2 jaar winkeljuffrouw bij 
Den Draak's Boekhandel N.V. 

5 Ook in Vlaardingen wordt een afdeling van de 
Stichting „Nederlandsche Volksdienst" opgericht. De 
burgemeester legt in de krant uit dat die stichting lang
durige gezinshulp in de ruimste zin beoogt, waartoe 
een organisatie van vrijwilligers zal worden opgezet, 
in de vorm van buurtschappen voor 10.000 inwoners. 
Aan het hoofd daarvan een buurtschapleider. 10 wij
ken per buurtschap, met aan het hoofd een wijkleider 
met 100 blokleiders onder zich. De burgemeester roept 
vrijwilligers op zich te melden. 

Maison „Tiny", Schiedamseweg, houdt een expositie 
van model-hoeden der beste modehuizen. 'De collec

tie is ondanks de moeilijke tijd bijzonder geslaagd'. 

De bouw van 44 woningen in de Indische Buurt door 
„Samenwerking" gaat niet door. 

6 De Christelijke Harmonie Vereeniging „Sursum 
Corda" speelt in het radio-muziekfeest voor Neder
landse Harmonie- en Fanfare-orkesten in de studio
concertzaal te Hilversum voor de radio. 

8 De directie van de Nieuwe Vlaardingsche Cou
rant deelt mee dat de omvang van de krant door de 
voorschriften ten aanzien van het papiergebruik be
perkt moet worden. 

14 De kerkgelegenheid van de Gereformeerde Kerk 
op de zolder van de Mr J. Terpstraschool in gebruik 
genomen. De zaal kan circa 250 personen bevatten. 

15 De inwoners van de iimiiddels voormalige ge
meente Vlaardinger-Ambacht melden voorkomende 
branden bij de verkeerde personen of instelling in 
plaats van bij de politie op de Markt te Vlaardingen, 
telefoon 2 lof 921. 

Voor het verblijf in de open lucht tussen 24 en 4 uur 
moeten 'Sonderausweisen' in het vervolg worden aan
gevraagd via de Commissaris van Politie. 

Advertentie: 'Te koop voor 275 gulden: Duitse dog, 
zuiver ras, edele afstamming, 15 maanden oud, goud 
gestroomlijnd, stamboom aanwezig. Te bevragen: 
Oosthavenkade 84, Ortskommandant'. 

In het vroegere raadhuis van Vlaardinger-Ambacht 
worden enige vertrekken ingericht als leerlokaal voor 
de Openbare School aan het Emaus. Wegens gebrek 
aan 'punten' (distributiebonnen) konden géén gordij
nen worden aangeschaft. Daarom worden de ramen 
met gordijnen beschilderd, die 'aardig passen bij de 
antieke luiken van het gebouw'. 

17 De motorkotter „Vooruit" VL 26 van de firma 
J. van der Plas te Vlaardingen is tijdens de visserij 
op de Noordzee op de Nederlandse kust gestrand. De 
bemanning bleef ongedeerd. 

19 Het noemen of gebruiken van namen der levende 
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leden van het Huis van Oranje-Nassau is verboden, 
evenals het gebruik van afbeeldingen, waardoor een 
contact met het Huis Oranje-Nassau wordt aangeduid. 

29 H.P. van der Drift is de nieuwe directeur van de 
N.V. Vlaardingsche Stoomvisscherij. 

De op wachtgeld gestelde ex-burgemeester van Vlaar-
dinger-Ambacht, J. Luijerink, verhuist naar Den Haag. 

3 Tegen 30 personen die zich op straat bevonden 
tijdens luchtalarm wordt proces-verbaal opgemaakt. 

8 Ds D.B. Hagenbeek herdenkt dat hij 30 jaar ge
leden werd bevestigd als predikant bij de voormalige 
Gereformeerde Kerk B. 

Oktober 

1 M. Boerdam is 25 jaar organist van de Nieuwe 
Kerk aan de Binnensingel. 

17 De ophaalbrug tussen de Hoflaan en de Schie-
damsedijk wordt verwijderd en het water waarover zij 
lag, gedempt. 

Ieder kind dat een ledige tandpasta-tube inlevert bij 
dameskapsalon Maison "Rita", Hoogstraat 159, krijgt 
1 cent. 

Brug tussen Hoflaan en Schiedamsedijk, 17 oktober 
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22 J.H. van de Wijngaart, Commissaris van Politie, 
is ook benoemd tot Commissaris van de Rijkspolitie. 

25 In het nieuwe 'Rotterdamsche Dorp' in de Bab-
berspolder vestigt zich de eerste winkel. Op het adres 
Rotterdamscheweg 29 wordt een zuivelwinkel van 
„HoUandia" gevestigd. 

31 Bijeenkomst in de naaizaal van de N.V. Van 
Toor's Oliegoedfabriek aan de Parallelweg ter gele
genheid van het afscheid van directeur en oprichter 
van het bedrijf Jb.van Toor Jzn en de commissarisse 
mej. Johanna van Toor en de overdracht aan de nieuwe 
directie: de heren H. van Toor Jzn en Jb. van Toor. 

November 

1 L.C. van Leeuwen is 40 jaar organist van de Ge
reformeerde Kerk van Vlaardingen. 

2 Geboren: Irene Beatrix, dochter van de heer en 
mevrouw Hoogerwerf-Jurgens, Prins Bemhardlaan 37 
te Vlaardinger-Ambacht (!). 

3 Het „Oranjepark" is gereed: 
'De Sahara is verdwenen, 
een product van oorlogstijd. 
Als Gij 't park nu komt aanschouwen, 
Hebt Gij van die ruil geen spijt'. 

14 Slijterij „De Wijnoogst", Markt 36-37, maakt be
kend dat tot 1 december niets meer kan worden af
geleverd: de rantsoenen van november zijn uitver
kocht. 

16 Uitvoering door Van Dijk's Band in de Harmo
nie, met medewerking van de R.K. Toneelvereeniging 
„Vondel", met het 'lachstuk' „Haar laatste wil" van 
Henk Bakker. 

24 De burgemeester brengt ter kennis dat keuringen 
voor gegadigden voor vrijwilliger bij de Nederland-
sche Arbeidsdienst zullen plaats hebben. 

Jos. Katan is uitgetreden als directeur van de N.V. 
Taanderij- en Nettendrogerij. 

L. Katan is uitgetreden als commissaris van de N.V. 
De Zaal Harmonie. 

G. Nieuwstraten, eigenaar van de haringhandel, handel 
in vis- en vruchtenconserven, 2e Spoorstraat 2, is over
leden. Nieuwe eigenaresse is de weduwe J. Nieuwstra-
ten-Struijs. 

25 In een uitverkochte Harmonie uitvoering van 
,3in Deutsches Requiem" van Johannes Brahms door 
het koor van Toonkunst, onder leiding van Arnold 
Vranken. 

28 Tegen inlevering van twee gulden, een bloem-
distributiebon van 100 gram, 75 gram boter en 100 
gram suiker, kan Noordegraaf's brood- en banketbak
kerij. Gedempte Biersloot 144, een boterletter van 500 
gram leveren. 

29 Het echtpaar D. van 't Oor-van Bree uit de Peper
straat, 60 jaar getrouwd. „Sursum Corda" brengt een 
serenade. 

,£xcelsior's Jeugdkoor", afdeling B, zingt voor radio
zender Hilversum II, onder leiding van Stephan Jan
sen, met aan de vleugel Katharina Verhoeff-Tom. 

December 

1 Zuster Itjeshorst, directrice van het Hofsingel-
ziekenhuis, legt na 12 1/2 jaar dienst haar werk neer. 
Zij wordt opgevolgd door zuster Zelle, voorheen di
rectrice van het Oogziekenhuis te Rotterdam. 

De Vlaardinger Jan de Peinder geeft een pianovoor
dracht voor de Nederlandse omroep in het kader van 
de Mozartherdenking. 

Sedert de laatste tien dagen van oktober tot de eerste 
dagen van december hebben drie stoomloggers en vier 
motorloggers uit Vlaardingen deel genomen aan de 
haringdrijfnetvisserij. 

Ter voorkoming van ,jhachitis" (zgn. 'Engelse ziek
te') worden voor kinderen tussen 3 maanden en 3 jaar 
gratis vitamine-D-tabletten verstrekt. 
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5 Op de stoomlogger „Gesina", VL 80, van de N. V. 
Vlaardingsche Stoomvisscherij is door Engelse vlieg
tuigen een luchtaanval uitgevoerd. Het schip is door
zeefd met kogels. Schipper F. van Loosen uit IJmuiden 
verloor het leven, terwijl stoker H. Vermeulen uit 
Vlaardingen en kok F. van Gendt uit Umuiden, zwaar 
gewond werden. 

9 Het brandspuithuis aan de Bleekstraat wordt voor 
800 gulden verkocht aan meubelfabrikant A. Sprij, 
teneinde deze te doen slopen op een nader te bepalen 
tijdstip, als de voorgenomen nieuwbouw weer moge
lijk is. 

10 Bij de politie komen tal van meldingen biimen 
over vermiste katten. Men vreest dat de dieren voor 
consumptiedoeleinden worden gebruikt. 

Fabrikanten mogen geen radiotoestellen meer verko
pen of afleveren. 

12 Met ingang van 1 januari 1942 wordt F.J. Kloet 
benoemd tot commandant van de brandweer, als op
volger van H. Spuijbroek. 

Het zogenaamde 'witte bad' van de Vla£irdingsche 
Bad- en Zweminrichting in de Spoorhaven, is gedeel
telijk gezonken. 
(Volgens geruchten lek geschoten door een dronken 
Duitse militair). 

15 Als vierde predikant voor de Gereformeerde 
Kerk van Vlaardingen is beroepen Ds H.J. Mulder te 
Giesen Oud- en Nieuwkerk. 

Banketbakkerij Noordegraaf, Gedempte Biersloot, 28 november 
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Excelsior's jeugdkoor, 2 november 

16 Aan de in aanleg zijnde weg van de Havenstraat 
naar de Cronjéstraat wordt officieel de naam „Verbin
dingsweg" gegeven. 

17 In zaal Excelsior aan de Oosthavenkade spreekt 
voor de N.S.B. J.J.M. Meijers over 'Suriname en Ne
derland': 'Met Duitschland tegen het Bolsjewisme,... 
tegen het Kapitalisme,... voor het Nieuwe Europa,... 
voor een Vrij Nederland'. De avond werd besloten met 
het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus. 

19 M. Boogaerdt, hoofd van de openbare lagere 
school I, neemt na 44 jaar onderwijzerschap, waarvan 
sedert 1922 in Vlaardingen, afscheid. 

20 Kerstconcert door het dameskoor „Viva Melo-
dia", onder leiding van Jo Mulder in de Remonstrantse 
kerk aan de Hoflaan. 

24 Aan de Technische Hogeschool te Delft geslaagd 
voor het propaedeutisch examen werktuigkundig in
genieur A. Hoogendijk. 

24/25 Vele Vlaardingers, rooms-katholieken en niet 
rooms-katholieken, gaan te voet en per fiets na vier 
uur 's nachts naar de Sint Liduinakerk aan de Lange 
Haven te Schiedam, om daar de Kerstnachtmis bij te 
wonen, omdat deze mis wegens de verduistering niet 
in de Vlaardingse Joarmes de Dooperkerk kon wor
den gehouden. 
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26 Uitvoering door Van Dijk's Band en de R.K. To-
neelvereeniging „Vondel" in de Harmonie. Opge
voerd wordt het stuk „Kinderen van ons volk" door 
Anton Coolen, onder regie van J. van der Linden. 

28 Concert van de Gemengde Arbeiders Zangver-
eeniging „Stem des Volks", onder leiding van Chris 
van Beek in de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan. 

In de stad worden 5 reclamezuilen geplaatst: bij Vlaar-
dingen-Oost, aan de Julianasingel, op de Westhaven-
plaats, op de Westhavenkade bij het Handelsgebouw 
en in de Groen van Prinstererstraat. 

Vanwege een bmnengekomen teaktie op de Kroniek van 1940 worden de lezers 
erop geattendeerd dat de oude Kronieken vrijwel uitsluitend worden samengesteld 
uit kranteberichten en die berichten uit slechts één krant. Andere bronnen worden 
slechts dan geraadpleegd als een verduideUjking nodig is, of als er aan een bepaalde 
tenaamstelling o.i.d. wordt getwijfeld. 
Voor de lopende rveks Kronieken over de Bezettingsjaren k^ echter in het geheel 
geen andere bron dan de krant worden gebruikt, omdat uit de archieven betref
fende die periode al tijdens de Bezetting stukken zijn verwijderd, terwijl ook verdere 
bronnen ontbreken. 
Hier komt nog bij dat de Nieuwe Vlaardlngsche Courant en later De Maasmonder, 
onder toezicht stonden van de Bezetters, waardoor de berichtgeving ten eerste sum
mier en ten tweede tendentieus is. 
De klacht dat de Kroniek van 1940 lijkt op een "Vredeskroniek" is in zoverre te 
beamen, dat de krant inderdaad het idee geeft dat 'alles gewoon doorging', maar 
ook dat de redactie, i.e. de bevolking, in dat eerste bezettingsjaar (nog) niet goed 
wist waar ze aan toe was. Bovendien werden vele pagina's van de krant in beslag 
genomen door de aankondigingen van de te gebruiken dlsthbutiebonnen en dat 
heeft geen nieuwswaarde. De samensteller heeft niettemin ge
tracht zoveel mogelijk van de problemen van de Bezettingstijd in de kroniektekst 
te verwerken. Maar dat kon alleen als de krant er een bericht over opgenomen 
had. Berichten over zaken die pas later aan het licht kwamen, maar waarover in 
het te behandelen jaar niets in de krant staat, behoren naar de mening van de sa
mensteller niet als kroniektekst te worden opgenomen. Om die reden kon ook de 
oprichting van de Verzetsgroep De Geuzen niet worden vermeld. (Bovendien: de 
oprichting van een geheime orgamsatie komt gewoonlijk niet m de krant!). Ook 
het Geuzenproces kon maar net in de Kroniek 1941 worden opgenomen. Dat kon 
alleen op grond van het feit dat in het verslag van de rechtzitting éénmaal een 
enkele regel voorkomt over iemand die in Vlaardingen een wandelclub leidde. Ver
der blijkt in de krant uit niets dat er Vlaardingers bij het Geuzenproces waren be
trokken. Die ene veimelding is er de oorzaak van dat in de Kroniek 1941 ruime 
aandacht aan de Geuzen kon worden geschonken, iets wat zonder die enkele ver
melding niet zou zijn gebeurd. 
Met de Februari-staking in 1941 is het zo, dat uit de krant niet valt af te leiden 
of er in Vlaardingen óók gestaakt is. Maar om deze belangrijke staking tóch te 
kunnen memoreren, werd het énige voorkomende bericht over die staking opge
nomen, namelijk dat over de stakingsdagen géén loon uitbetaald mocht worden. 
Hoewel het in de Vltórdingse krant stond, was dit in feite een landelijk bericht, 
waarvan niet duidelijk is of het ook op Vlaardingers betrekking had. Hierdoor had 
het bericht dus, naar de opvatting van de samensteller, eigenlijk met mogen worden 
opgenomen. 

Bij dit alles komt nog, dat de kronieken die u in het Jaarboek aantreft, altijd ge
selecteerd zijn uit de kronieken zoals die binnen het Stadsarchief worden gemaakt. 
Die kronieken zijn meestal aaimierkelljk groter dan die in het Jaarboek. Alleen 
de Kroniek 1940 is vrijwel in haar geheel opgenomen en ook dat is een teken 
van het geringe nieuws dat de krant van dat jaar bevatte. 

M.A.S. 


