
KRONIEK VAN VLAARDINGEN 1942. 

Door Matthijs A. Struijs. 

Januari 

1 De bevolking van Vlaardingen bestaat uit 
38.932 personen. 19.258 mannen en 19.674 vrou
wen. 

Over het gehele jaar 1942: Op de eerste pagina 
van de Nieuwe Vlaardingsche Courant een rubriek 
getiteld "De Oorlog", met omkaderd "Duitschland 
strijdt voor Europa" en "Met Duitschland voor 
een vrij Nederland". 

Er is een begin gemaakt met de distributie van 
kaarsen. 

De verschillende omroepbladen worden vanwege 
de papierschaarste samengevoegd tot één program
mablad onder de titel "Luistergids van den Ne-
derlandschen Omroep". Kosten: 2 gulden per half
jaar of 10 cent per week. 

In het Luxortheater draait de komische film "De 
verdwenen minnaar", met Theo Lingen in de 
hoofdrol, alsmede de film "Trenck de Pandoer", 
met Hans Albers en Sybille Schmitz. 

De dienst van de Gemeentelijke Ziekenauto is 
door de Gemeente Vlaardingen opgedragen aan 
C. van Roon's Autobedrijf, 2e Van Leijden Gaelstraat 
18, telefoon 143. 

Tot voorzitter van de Commissie tot Wering van 
Schoolverzuim gekozen de heer P. Droppert en 
tot secretaris de heer A. Gagestein, in opvolging 
van de heer E.J. Visser, die voor de commissie 
bedankte. 

2 Bij een groentehandel worden wegens prijs
opdrijving 400 kg appelen in beslag genomen. 
Hij verkocht minderwaardige goudreinetten en belle-
fleurs voor 49 cent per kilo, terwijl de normale 
prijs 27 cent per kilo bedraagt, tegen een inkoopsprijs 
van 20 cent. 

Lok de lonenboer, 2 januari 
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Wegens prijsopdrijving circa 1.000 paar schoenen 
in beslag genomen bij magazijn Hector op de 
Hoogstraat. 

De commissaris van Politie maakt bekend dat 
de bepalingen ten aanzien van het houden van 
duiven, ook gelden voor huisduiven (koer- en 
lachduiven). Ook houders van deze duiven dienen 
lid te zijn van de Nederlandsche Bond van Sier-
duivenfokkers-Vereenigingen en er voor te zorgen 
dat deze dieren geringd worden. 
Een lijst van deze duiven dient in drievoud aan 
de burgemeester te worden overgelegd. 

Lompenhandel Ph. Lok, Kortedijk 96, koopt buiten 
de officiële ophaaldienst om lompen, metalen en 
konijnevellen op. Tevens: "Oude versieeten gram
mofoonplaten voor 1 gulden per kilo, uitgezonderd 
Columbiaplaten". 

3 Aan het Politiebureau op de Markt worden 
in beslag genomen appelen verkocht tegen 20 
cent per kilo. Al om 6 uur 's morgens staan 
de eerste kopers voor de deur van het Politiebureau 
en om 10 uur staat er een file van 'duizen
den' liefhebbers, tot voorbij apotheek Backer aan 
de Hoogstraat! Omdat al een partij appelen aan 
het ziekenhuis en andere instellingen was afgele
verd, was de oorspronkelijke voorraad van 2.000 
kilo danig geslonken, zodat per klant slechts één 
kilo verkrijgbaar was. Na een kwartier was de 
voorraad dan ook geheel uitverkocht.De opbrengst 
was wellicht net voldoende om een nieuwe ruit 
voor het Politiebureau te kunnen bekostigen, want 
die sneuvelde in het gedrang. 

Verduisteren: Vanaf 5.39 uur n.m. tot 9.50 uur 
v.m. 

5 Gevonden bomscherven dienen onmiddellijk 
te worden ingeleverd bij het Hoofd van de Lucht-
beschermingsdienst. 

J.H. van Linden van den Heuvell gekozen tot 
lid van het Hoofdbestuur van de Volksbond tegen 
Drankmisbruik. 

Een beroep voor de Raad van State, ingesteld 

door de N.V. Vlaardingsche Auto Omnibus Maat
schappij (V.A.O.M.) en de Eerste Vlaardingsche 
Auto-Garage (E.V.A.G.), tegen de beschikking haar 
autobusdiensten naar Maassluis en Schiedam per 
1 januari 1941 te staken wegens besparing van 
motorbrandstof en ten gunste van de R.E.T., toe
gewezen. 
De autodiensten worden echter niet hervat, omdat 
de Commissie Vergunningen Personenvervoer de 
diensten direct weer opnieuw verbiedt, nu op grond 
van 'rationeel vervoer'. De exploitatie blijft op
gedragen aan de R.E.T. 

7 In het Handelsregister ingeschreven de Eerste 
Vlaardingsche Electrische Brood-, Koek- en Ban-
ketfabriek Jan Smelik CV., Maasstraat 42, 44, 
46. 

9 J. Groeneveld is 45 jaar in dienst bij de 
N.V. "Hollandia". Om gezondheidsredenen gaat 
hij met pensioen. 

12 Het pand Schiedamseweg 16 van oud-notaris 
P.C.W. baron van der Feltz, dat al geruime tijd 
leeg staat, is aangekocht door de gemeente Vlaar-
dingen en zal vermoedelijk worden gesloopt. 

Schiedamseweg 16 (r), 12 januari 
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Elke woensdagavond is er in het Volksgebouw 
aan de Schiedamseweg gelegenheid tot het volgen 
van Jiu-Jitsu-lessen. 

13 De Vlaardingsche IJsclub heeft haar ijsbaan 
voor het publiek opengesteld. Mooi ijs. 

P.L. Eibers is 25 jaar onderwijzer bij de Rooms 
Katholieke Jongensschool Sint Jozef aan de Maas-
sluissedijk, waarvan 6 jaar als hoofd van deze 
school. 

14 Piet Bakker, die op 5 januari een jongen 
uit de Oude Haven redde, blijkt sedert 1928 al 
3 kinderen en een bejaarde man van de ver
drinkingsdood te hebben gered en verdient, vol
gens de berichtgever, een onderscheiding van het 
Camegieheldenfonds. 

15 In verband met de papierschaarste dienen 
drukkers vanaf heden voor elke drukwerkorder 
een vergunning aan te vragen. 

A.J. van Gameren (st. vierde van links), 15 januari 

A.J. van Gameren is 25 jaar als plantsoenarbeider 
in dienst van de Gemeentelijke Plantsoenendienst. 

16 Dameshoeden-Magazijn C. Weerheim deelt 
per advertentie mede dat zij van 1 februari tot 
15 september geen vilten hoeden mag verkopen. 

De burgemeester besluit de in aanleg zijnde weg, 
lopende van de Havenstraat naar de Cronjéstraat, 
de naam te geven van "Verbindingsweg" [nu Korte 
Hoogstraat]. 

De zuidelijke bergplaats onder het viaduct aan 
de Binnensingel wordt door de gemeente Vlaardingen 
voor twee jaar en voor 108 gulden per jaar ver
huurd aan groentenhandelaar B. van Noort, terwijl 
de noordelijke bergplaats voor twee jaar wordt 
verhuurd aan groentenhandelaar W. Dekker voor 
86 gulden per jaar. 

17 In het pand Markt 57 geopend Westerdijk's 
Keer- en Reparatie-inrichting, voorheen gevestigd 
in de Tulpstraat in voormalig Vlaardinger-
Ambacht. 

19 Veertig liter zoetemelk en twintig liter tap-
temelk gingen verloren door het te dicht bij de 
spoorbaan op het ENCK-terrein plaatsen van een 
paard-en-wagen: de wagen werd aangereden door 
een passerende losse locomotief. 

23 De Nieuwe Vlaardingsche Courant geeft aan
wijzingen voor het zelf kweken van tabaksplanten. 

24 Op 82-jarige leeftijd is overleden Pieter 
Gerardus Hoorn, oud-magazijnmeester van Ge
meentewerken Vlaardingen. 

26 De Spaarbank aan de Schiedamseweg is op 
maandag en dinsdag gesloten om brandstof te 
besparen. 

Met circa 4.500 anderen rijden drie Vlaardingers 
de Elfstedentocht in Friesland uit: Van Soest, gym-
nastiekonderwijzer, Jb. van Toor Jzn en politie-in-
specteur Weidema. Aan de tocht werd ook deel
genomen door een zoon van burgemeester Siezen 
uit Eindhoven. 

Herinnerd wordt aan de eerder afgekondigde 
plaatselijke verordening, waarbij bewoners van 
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16 januari 

panden verplicht worden gesteld tot het ruimen 
van sneeuw op de openbare voetpaden langs hun 
panden gelegen. 

28 Alom wordt geklaagd over de geringe hoe
veelheid (6 of 7 mud tot 1 februari) huisbrandkolen 
die in deze koude winter op de distributiebon
nen verkrijgbaar is gesteld. 

30 Om brandstof te besparen wordt het gehele 
autobusnet van de R.E.T. op zondag stilgelegd. 

J.G. Kolkman beëindigt zijn vaste medewerking 
aan de Nieuwe Vlaardingsche Courant wegens be
noeming tot propagandaleider bij de Commissie 
ter Bevordering van het Vischgebruik in Nederland, 
met standplaats IJmuiden. 

In totaal zijn 90 processen-verbaal opgemaakt we
gens het niet wegruimen van sneeuw van de voet
paden. 
31 De Arbeiders-Muziekvereeniging "Voor
waarts" geeft een winter-uitvoering in de Harmo

nie, met medewerking van de Toneelvereeniging 
"Sunlight". 

Februari 

2 Vanwege de heersende koude, gemiddeld 14 
graden vorst, wordt de geldigheidsduur van de 
distributiebonnen voor brandstoffen verlengd van 
31 januari tot en met 30 april. 

Gewaarschuwd wordt voor het eten van rauwe 
wortels: zij kunnen darmverstoppmgen veroorzaken 
ter lengte van 40 centimeter! 

Om de bodemproductie van voedsel op te voeren 
dienen gronden in parken, plantsoenen en langs 
wegen en kanalen daarvoor in gebruik te worden 
genomen. 

De agent van politie L. Seekles is 25 jaar bij 
de Vlaardingse Politie. 

3 Een paard-en-wagen, beladen met elders ge-
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16 januari 

ruimde sneeuw, die gelost moest worden in de 
Oude Haven, glijdt van de kant in die haven. 
Met behulp van omstanders kon het span weer 
op de kant worden gebracht. Het paard loopt 
slechts enkele schrammen op. 

4 Voor direct gevraagd: Bekwaam chauffeur, 
goed op de hoogte met turfgeneratoren. 

6 Het Ziekenhuis van de Vereeniging voor Zie
kenverpleging aan de Hofsingel wordt door het 
departement van Sociale Zaken gerangschikt onder 
de grote algemene ziekenhuizen. 
Dit is van belang voor de daar werkende leer-
lingverpleegsters, daar zij hun opleiding voor diploma 
A nu geheel in dit ziekenhuis kunnen voltooien. 
Te koop aangeboden: Tikker met leuning. 

10 In het Concentratiekamp Weimar, Buchenwald 
is op 30-jarige leeftijd overleden Sacharias Moerman, 
in leven wonende Eendrachtstraat 50. 

11 Diefstallen alom: een fiets, melk, diverse geld
bedragen, dozen margarine... en 15 knotwilgen 

uit een weiland aan de Broekweg! De dief daarvan 
werd wel betrapt, maar toen waren de bomen 
al omgezaagd. 

Te Waterlandkerkje, waar hij burgemeester was, 
op 38-jarige leeftijd overleden de oud-Vlaardinger 
Herman de Haan [zoon van wijlen wethouder 
Andries de Haan]. 

Om een scherpere controle op de distributiebonnen 
mogelijk te maken, worden inlegvellen ingevoerd, 
die bonnen bevatten welke door de distributie-
ambtenaar bij het uitreiken van distributiebescheiden 
zullen worden afgescheurd. 

12 Door het Departement van Landbouw en Vis-
scherij zijn de verkoopprijzen van haring en haring
producten aan consumenten als volgt vastgesteld: 
Pekel- of steurharing 15 cent; 
Gekookte of gestoomde bokking 17 cent; 
Gemarineerde haring 18 cent; 
Rolmops, uit één gehele haring bestaande, 19 cent. 

14 J. van der Gaag is 25 jaar in dienst van 
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de Gemeente Vlaardingen. Hij was 7 jaar werkzaam 
op het kantoor van de Licht- en Waterbedrijven, 
5 jaar directeur van het Broodbureau in de Eerste 
Wereldoorlog, 2 jaar op het kantoor van de Ge
meenteontvanger en 11 jaar bij het voormalige 
Burgerlijk Armbestuur en bij Maatschappelijk Hulp
betoon. 

Aanmeldingen van vrijwilligers voor de Neder-
landschen Arbeidsdienst kunnen nog steeds plaats 
hebben bij de Keuringsraden te Den Haag en 
Rotterdam. 

16 In januari 1942 besomden drie Vlaardingse 
stoomloggers in 30 reizen 65.525 gulden met de 
trawlvisserij en twee motorloggers in 8 reizen 
14.562 gulden. 

In de Babberspolder zijn nog enige nieuwbouw
woningen beschikbaar in de huurprijzen 3 gulden 
85 cent, 4 gulden 35 cent, 4 gulden 45 cent 
en 4 gulden 65 cent. 

De rechercheurs Landzaad en Van der Knaap van 
de Vlaardingse Politie slagen er in acht rijwieldieven 
en 21 gestolen rijwielen op te sporen. Eén van 
de dieven vertelde de politie zelf dat hij in Maassluis 
een fiets had gestolen. Commentaar van de krant 
hierop: "Het zou de taak van de Politie ver
gemakkelijken, wanneer meerdere dieven dit deden". 

18 Enkele Vlaardingse bakkers doen aangifte van 
het bij hen inleveren van valse distributiebonnen. 

De Commissaris van Politie maakt bekend dat 
aardappelschillen, groenteafval en beenderen uit
sluitend aan de daarvoor aangewezen personen 
van de ophaaldienst moeten worden meegegeven. 
Het is verboden deze afvallen aan anderen af 
te geven. 

Opgeheven is de Lichtdrukkerij "Orion", Asterstraat 
9. 

23 In de schuilkelder van de Luchtbeschermings-
dienst achter het Stadhuis aan de Waalstraat, kunnen 
Vitamine-D tabletten voor kinderen worden af
gehaald. 

Adriaan van Minnen, secretaris van het Centraal 
Bestuur van de Christelijke Jongemannen Veree-
niging "Liefde en Vrede", wordt gehuldigd wegens 
zijn 25-jarig lidmaatschap van deze organisatie. 

25 De politie slaagt er in een complot van rij
wieldieven en helers op te sporen, die zich aan 
verduistering van meer dan 100 rijwielen te Vlaar
dingen en Schiedam hebben schuldig gemaakt. 

Gedurende de maand Februari worden géén dis
tributiebonnen voor rijwielbanden verstrekt. 

Van de 39-jarige Vlaardinger Jan van der Zwan 
moet worden aangenomen dat hij in de golven 
van de Noordzee de dood heeft gevonden, nu 
de stoomtreiler "Beatrice" IJM 118, waarop hij 
bemanningslid is, te lang uitblijft. 

27 Zogenaamde 'zelfverzorgers', zoals huisslach-
ters, aardappeltelers en kinderen van melkveehou
ders, dienen onmiddellijk nadat zij hun distri-
butiebonkaarten hebben ontvangen, de vlees-, res
pectievelijk melkkaarten wederom in te leveren 
aan loket 1 van het Distributiekantoor, Korte
straat 1. 

28 Het Dameskoor "Vivezza", directeur mevrouw 
Katharina Verhoeff-Tom, viert haar 25-jarige bestaan 
met een concert in de Harmonie door de Christelijke 
Harmonie Vereeniging "Sursum Corda" en met 
medewerking van "Vivezza" zelf en van het Meis
jeskoor "Jong Leven". 

Maart 

1 Aan de Hoofdcommies ter Secretarie, chef 
afdehng Bevolking, L. Knoop eervol ontslag verleend 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. In zijn plaats is B. Maat Jr benoemd 
tot chef van de afdeling Bevolking en Burgerlijke 
Stand. 

De salon van dameskapster Nel Visser, Sweelinck-
straat 41, wegens huwelijk opgeheven. 
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1 maart, zittend midden L Knoop, rechts naast hem zijn opvolger 
Verder links Van Oosten en staande v.l.n r. Loomans, Boer, Van Gent 
en Hitzemann 

4 50 jaar geleden werd opgericht de afdeling 
Vlaardingen en Vlaardinger-Ambacht van de Volks
bond tegen Drankmisbruik. 

Uitvoering in de Harmonie van het Mannenkoor 
"De Lofstem", in samenwerking met de "Protestantse 
Jongeren Groep". De baten van dit concert zijn 
bestemd voor de Hollandsche Militaire Gewonden. 

6 W. de Jong te Schiedam verkrijgt voorlopige 
Hinderwetvergunning voor het oprichten van een 
Accufabriek in het perceel Maasstraat 41. 

Advertentie: 
"Griep ?? Voorkom dit! 
Laat U 2x per maand knippen. 
C. van der Veer, Kortedijk 34". 

9 40 jaar geleden overleed Ary van West, die 
zijn nalatenschap vermaakte aan het door hem 
bij testament in het leven geroepen [en anno 
1993 nog steeds bestaande] "Weldadigheidsstichting 
van Ary van West". 

De zgn Van West-ramen, 9 maart 

Mevrouw J. Qualm aan de Universiteit van Am
sterdam tot arts bevorderd. 

In de Harmonie viert Willy Derby zijn 25-jarig 
jubileum als artiest. Wegens grote belangstelling 
wordt de avond op 27 maart herhaald. 

14 Het Vlaardings Dubbelmannenkwartet herhaalt 
10 zangnummers van het jubileum-repertoire in 
de hal van het Ziekenhuis aan de Hofsingel, een 
geste die door de patiënten en het verplegend 
personeel zeer op prijs wordt gesteld. 

15 In het Evangelisatie Lokaal "Emaus" eerste 
godsdienstoefening vanwege de Luthersche Kerk. 

C. Baas, afslager in het afslaglokaal van het Han
delsgebouw, is 40 jaar in dienst van de Vereeniging 
ter Bevordering van Visscherij, Handel en Nijverheid. 
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16 Aan de verzoeken om politieassistentie bij 
grote toeloop van klanten op winkels kan slechts 
beperkt worden voldaan. Winkeliers wordt aan
geraden enige honderden nummers in voorraad 
te houden, die aan de klanten kunnen worden 
uitgereikt. 

Rijwielen 'op de bon'. Nieuwe fietsen worden 
zonder banden geleverd. Oude fietsen moeten worden 
ingeleverd. 

20 Bij mejuffrouw L.M.-v.D. zijn 91 paren klompen 
in beslag genomen wegens te hoge verkoopprijs. 

VAe^^ 

„HOLLANDIA" N.V, 
VLAARDINGEN 

Afd . HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING 

Door de N.V. Hollandia is een afdeüng Huis
houdelijke Voorlichting opgericht o.l.v. mevrouw 
C.P. de Goederen-Koopman. De afdeling verzorgt 
onder meer kookcursussen van 4 weken achter 
elkaar één middag. 

Bij de Corsetten-, Bustehouders- en Bandagefabriek 
L. Verhoeven, Goudschesingel 18 in Babberspolder, 
voormaüg Vlaardinger-Ambacht, kunnen zonder 
'punten' (distributiebonnen) corsetten worden ge
repareerd, vermaakt en vernauwd. 

24 Op de leeftijd van 76 jaar is overleden Dirk 
van Rijn, in leven onder meer voorzitter van 
de Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonder-
wijs, bestuurlid van de A.R. Kiesvereeniging en 
ouderling van de Gereformeerde Kerk van Vlaar-
dingen. 

25 Een dienstbode beboet met 1 gulden 50 cent 
of 1 dag hechtenis, wegens het niet haaks oversteken 
van een straat, wat een overtreding is van de 
nieuwe verkeersvoorschriften voor voetgangers. 

Omdat per 1 april 1942 alle Kamers van Koophandel 
in Nederland worden ontbonden, houdt de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas 
te Vlaardingen in het Handelsgebouw haar laatste 
vergadering. 

20 maart 27 maan, B.W. Bussemaker 

24 



26 Ds J.H(essels) Mulder in één dienst bevestigd 
en ingetreden in deOosterkerk aan de Schiedamseweg, 
waarmee de vierde predikantsplaats van de Gerefor
meerde Kerk van Vlaardingen is vervuld. 

27 Gevestigd te Vlaardingen, Schiedamseweg 107: 
B.W. Bussemaker, arts. 

Het levensmiddelenbedrij f van M. van der Caay, 
Markgraaflaan A [nu nummer 137], overgedaan 
aan R. van der Velden. 

30 De bakkerij en winkel van G. van Keulen, 
Kuiperstraat 40, na ruim 40 jaar overgedragen 
aan CL. van den Berg. 

Laatste vergadering van de Kamer van Koophandel m het Handelsgebouw op 25 maart Zittend vlnr B G Hoogendam, C H Buschmann 
JH van Linden van den Heuvell (voorzitter), Mr JC Wittkampf (secretaris) en A van Minnen (adjunct-secretaris) 
Verder staande Ir C Houtman, I Th M Nolet, N W Conijn,WA Hoek, R J Kleipool, P D N Jonckheer, IJ Hoogendijk, J Poortman, 
Mr L Trouw, CJV Janse, AJ Vredebregt, GA Buters, A van IJperen, W Noordegraaf, FC Weiland, P Don, GThJ Boezeman 
enPSC vanKralingen 
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April heeft zijn vishandel overgedaan aan P.A. Tieleman. 

1 Timmerman P. Versteeve neemt de zaak van 
wijlen zijn vader A.J. Versteeve, Markt 18, over. 

De burgemeester brengt ter kennis dat de verkoopprijs 
van alle voor verkoop in aanmerking komende 
gronden van het Grondbedrijf met ingang van 
heden is bepaald op 25 maal de erfpachtprijs. 

Advertentie: 
Ontvangen: nieuwe soorten vroolijke voordrachten 
voor alle feesten. Broekmans Boekhandel, Hoogstraat 
155. 

M.Ph. de Korte is 50 jaar in dienst van de N.V. 
"Hollandia". 

3 Advertentie: 
Ter gelegenheid van de heropening van het geheel 
gerestaureerde Café-Restaurant "De Kroon", Hoog
straat 21 (tegenover de Katholieke Kerk) op Goe
den Vrijdagmiddag: "De Kroon" spant de Kroon: 
Gezellig-intiem optreden van de "Verhoekx Band". 

7 De motortrawllogger "Clara" Scheveningen 130, 
de ex-"Marie", Vlaardingen 49, is als eerste Neder
landse vissersvaartuig uitgerust met een gasgenerator. 

9 P. Verhart is 50 jaar in dienst van de N.V. 
"Hollandia". 

10 Mejuffrouw Zwolsman, klerk op het Poli
tiebureau te Vlaardingen, is geslaagd voor het 
examen adspirant-inspectrice van politie. 

De N.V. Biscuit-, Banket-, Chocolade- en Suiker-
werkfabriek "De Valk", Ie Van Leijden Gaelstraat, 
is in liquidatie. 

15 Alle 410 semi-permanente woningen in de 
Babberspolder zijn verhuurd. 

18 In de Harmonie middagvoorstelling van het 
Haagsche Jeugdtoneel met het stuk "Dik Trom" 
naar het boek van C.J. Kievit. 

20 De viswinkelier K. Fillekes, Hoogstraat 226, 

21 Het Volksbond-Koffiehuis, Oosthavenkade 10, 
na verbouwing heropend. 

24 Bij de Radio-Beurs, Paterstraat 22, verkrijgbaar 
een grammofoonplaat met "Lilli Marleen" in het 
Hollands en in het Duits. 

28 Werkloze mannen en ongehuwde vrouwen tus
sen 18 en 40 jaar dienen zich te melden bij 
het gewestelijk arbeidsbureau, want: "Nederlandsche 
arbeider! Je behoeft niet werkloos te zijn. In Duitsch-
land is allerlei werk voor je. Je wordt goed betaald, 
je hebt dezelfde rechten als de Duitsche arbeiders 
en kan in het onderhoud van je gezin voorzien. 
Meldt je daarom voor werk in Duitschland aan 
bij het Arbeidsbureau!". 

10 april 
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Mei 

I Verschenen is het jongensboek "De jagers 
van de Noordzee", geschreven door de Vlaar-
dinger G. van Teylingen. 

De Gemeentelijke Woningdienst treedt in werking. 
Deze dienst is belast met A. Bouw-en woning
toezicht; onbewoonbaarverklaring van woningen; 
uitvoering hinderwet; toezicht zuiverheid woningen; 
samenstelling bouwstatistiek. 
B. Uitbreidingsplarmen; saneringsplannen; rooilij
nen; erfpachtuitgiften; landmeten; taxaties; ontei
geningen; voorbereiding grond- en huizenaankoop. 
Directeur van de nieuwe dienst is Ir. J.M. 
Deutekom; hoofdopzichter is P. Wapenaar en op
zichter Ie klasse L.T. Velthuizen. De dienst is 
gevestigd Markt 45. 

Alle volkstuinders moeten vóór 11 mei worden 
ingeschreven bij de Landbouw-Crisis-Organisatie. 

4 De commissaris-generaal van de openbare vei
ligheid Rauter geeft order dat een Jood die zich 
in het openbaar vertoont een Jodenster moet dragen, 
bestaande uit een zwart getekende zespuntige ster 
uit gele stof ter grootte van een handpalm met 
het zwarte opschrift "Jood". Deze moet zichtbaar 
en vast opgenaaid op de linkerkant ter borst
hoogte van het kledingstuk gedragen worden. 

8 De tijdstippen voor het afhalen van corres
pondentie op zondag aan het postkantoor zijn 
gewijzigd. 

Bij de rijwielhandel firma W. Boer, Hoogstraat 
151, zijn rijwiel-identiteitskaarten verkrijgbaar, met 
behulp waarvan het opsporen van de talloze ge
stolen fietsen gemakkelijker wordt. 

II Om half twee (vóór of na de middag ?) 
wordt het Vlaardingse telefoonnet, bestaande uit 
993 aansluitingen, geautomatiseerd. 

De motorlogger "Flevo I", VL 132, van de Rederij 
P.H. van Abshoven, brengt te Umuiden een steur 
aan die 77 kilogram weegt en 500 gulden opbrengt. 

13 De Vlaardinger C.J. Vink wordt te Haarlem 
tot priester gewijd. 

De Maatschappij Stoomschip "Vrede" N.V. wordt 
ontbonden. 

15 Met 323 punten behaalt het Dameskoor "Viva 
Melodia" onder leiding van mej. Jo Mulder, de 
eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid in een 
nationale zangwedstrijd te Amsterdam. 

17 Tabak, sigaren, cigarillos, sigaretten, choco
ladeartikelen en suikerwerken gaan 'op de bon'. 
Men moet een keuze maken tussen de ontvangst 
van distributiebonnen voor tabaksartikelen of voor 
versnaperingen. 

18 Om complotten tegen de veiligheid van de 
bezettende macht te voorkomen, heeft die macht 
zich genoodzaakt gezien voorzorgsmaatregelen te 
nemen: "460 personen die vroeger in het openbare 
leven stonden en van wie aan te nemen is, dat 
zij met de aanstichters van de tegen de bezettende 
macht gerichte kuiperijen sympathiseren, zijn als 
gijzelaars in arrest gesteld". (Zie ook 27 juli). 

20 De Gereformeerde Oudersvereeniging viert 
haar 25-jarig jubileum met een herdenkingsbij
eenkomst in de Oosterkerk aan de Schiedamseweg. 

18-22 Deze week werden op het stadhuis 27 
paren getrouwd, waarvan alleen al op woensdag 
22, een aantal dat nooit te voren werd bereikt. 

27 Voor kinderen van 0-13 jaar geven reser
ve-distributiebonnen recht op het kopen van 400 
gram sinaasappelen, voor zover die bij de winkeliers 
voorradig zijn. 

29 Er is weer thee te koop: 40 gram per rantsoen. 

Juni 

1 In het Handelsregister ingeschreven de Vlaar-
dingsche Melk Centrale (V.M.C.). Vennoten: D. 
Broek, N. Dijkshoorn, C. van der Ende en de 
N.V. Stoomzuivelfabriek "Emous". 
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4 Te Bussum is overleden de in Vlaardingen 
geboren Johanna Adriana Schippers, weduwe van 
Prof. Dr. Herman Bavinck. Zij zal bij haar man 
worden begraven op de Algemene Begraafplaats 
aan het Emaus te Vlaardingen. 

5 In Arnold Hoogvlietstraat 41 wordt geopend 
de Waterstokerij van T. Dekker. 

10 Een Vlaardinger klaagt in de krant over de 
weelderige begroeiing met onkruid van de stenen 
schuilkelder op de Westhavenkade. 

De Dames-Hockeyvereeniging "Pollux" constateert 
een toenemende belangstelling van heren voor het 
hockey en besluit daarom ook een heren-afdeling 
op te richten. 

De restauratie van het Handelsgebouw wederom 
voor een jaar verhuurd aan mejuffrouw J. van 
der Struijs voor 300 gulden. 

10 juni 
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12 De groothandel in boter en kaas van A. 
Hoogendijk, Willem Beukelsznstraat 40, overge
dragen aan H. van Hamersvelt, die de zaak voort
zet onder de naam Zuid-Hollandsche Zuivelhandel 
voorheen A. Hoogendijk. 

De Commissaris van Politie roept sollicitanten op 
naar de betrekking van tijdelijk portier aan het 
politiebureau. Vereisten: minstens 21 jaar, kennis 
van de Duitsche taal en machineschrijven. Salaris: 
ongehuwden 1.050 gulden, gehuwden 1.365 gulden 
per jaar, plus 6% duurtetoeslag. 

19 Mejuffrouw C.M.C. Rietveld is 25 jaar in 
dienst bij de firma Blum & Van Hattum in damesmode. 

In verband met de overgang van de oude aard
appeloogst naar de nieuwe oogst, wordt het aard
appelenrantsoen belangrijk verminderd. Als com
pensatie is een distributiebon aangewezen die recht 
geeft op het kopen van 250 gram gort of gortmout. 

26 F. van Dorp is 50 jaar in dienst van de 
N.V. Hollandia. 

Na 50 jaar is de uitgave van het Geïllustreerde 
Zondagsblad (een uitgave van de Nieuwe Vlaar-
dingsche Courant) stopgezet wegens papierbezui
niging. 

30 De N.V. Stoomvisscherij "Flevo IV" wordt 
ontbonden. 

Juli 

1 J. Spanjersberg, onderwijzer aan de Da Cos-
taschool, is 40 jaar onderwijzer. 

De Nederlandsch Hervormde Diaconessenarbeid be
staat 50 jaar en viert dit feit met een recep
tie in het Diaconiehuis aan de Emmastraat en 
met een kerkdienst. 

3 Drie jongens tussen 16 en 18 jaar steken 
een aan de Trekkade gelegen machinegeweemest 
in brand, waardoor dit nest gedeeltelijk verbrand 
is. 
De Duitse overheid verbiedt naar aanleiding hier-



van alle verkeer in de Vlaardingsche Vaart, op 
de Trekkade en Broekkade, totdat de daders, die 
per fiets met grote snelheid in de richting van 
Vlaardingen verdwenen, zijn aangehouden. 

4 . » 

! i ^ i 

«„#"*%! 

UU het Nat. Socialistisch Jaarboek 1942, 6 juli 

6 Gepubliceerd wordt een tweede beschikking 
van de commissaris-generaal voor de openbare 
veiligheid Rauter, betreffende het optreden van 
Joden in het openbaar, waaruit blijkt dat Joden 
zich van 20 uur tot 6 uur binnen hun woningen 
moeten ophouden; dat ze zich niet mogen ophouden 
in woningen, winkels, kapperszaken, spoorweg
emplacementen en allerlei andere inrichtingen van 
niet-Joden; dat hen het gebruik van alle openbare 
en particuliere vervoermiddelen wordt verboden, 
tenzij in het bezit van een vergunning, waarbij 
zij in die gevallen plaats moeten nemen in de 
laagste klasse of de rook-af deling van het vervoermid
del en daar slechts mogen instappen als er voldoende 
plaats is voor niet-Joodse reizigers. 

Op overtreding staat een hechtenis van ten hoogste 
zes maanden en een boete van 1.000 gulden en 
aan dezelfde straf zijn onderhevig zij die ontduiking 
van deze bepalingen in de hand werken, mogelijk 
maken of er hun medewerking aan verlenen. 
Tegelijkertijd wordt een instructie gepubliceerd waar
in een lijst met beroepen, waarin Joden niet werk
zaam mogen zijn. Dit alles ingaande op de dag 
van de afkondiging, 30 juni 1942. 

8 Naar aanleiding van vragen daarover en ter 
voorkoming van misverstand wordt er van be
voegde Duitse zijde uitdrukkelijk op gewezen dat 
het aan Joden volstrekt verboden is woningen 
van niet-Joden te betreden. 

15 Kapper Jac. Dunweg, Oosthavenkade 4, be
haalt bij een kapwedstrijd van de Nederlandsche 
Kappersbond de eerste prijs in de afdeling He-
renkappen. 

De Commissaris van Politie wijst erop dat een 
ieder zijn of haar persoonsbewijs steeds bij zich 
moet hebben en dat op vordering van de politie 
moet tonen. 

16 De op 11 oktober 1940 door het bombar
dement op de Hoogstraat vernielde panden van 
slager P. van der Valk Dzn en de corsettenwinkel 
van Gezusters De Rave, worden heropend. 

22 De Vlaardingsche Vaart en de Broek- en 
Trekkade weer vrijgegeven voor het verkeer. Het 
gemeentebestuur wordt verantwoordelijk gesteld voor 
eventuele volgende onregelmatigheden. 
NB. Zie ook het bericht van 3 juli. 

De Duitsche Weermacht vordert herenfietsen. 

24 De kruiersbaas P. Eijgenraam is 60 jaar in 
dienst bij de haringhandel firma G. Hoogerwerf, 
wat een zeldzaam jubileum is. 

De Ortskommandant klaagt tegen de Commissaris 
van Politie over het onvoldoende verduisteren in 
sommige delen van de gemeente en over het 
omdraaien van wegwijzers, die door de Duitsche 
Weermacht zijn aangebracht. Verkeersborden bij 
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Station Centrum waren zó omgedraaid, dat zij 
in plaats van naar Rotterdam, richting Hoek van 
Holland wezen. Bij herhaUng zullen drastische 
maatregelen worden genomen, die de gehele be
volking zouden kunnen treffen. 

27 De namen van de op 18 mei gevangen gezette 
gijzelaars worden bekend gemaakt. Uit Vlaardin-
gen zijn dit: J. Buis, koopman (wethouder); G.D. 
Bimie, arts; J. van der Gaag, ambtenaar; W. Hu-
beek, predikant; A. Hoogerwerf, bedrijfsleider; C.H. 
de Jong, secretaris; J. Kolpa, directeur Gemeen
tewerken; Van der Plas, fabrikant; F. Wemer, hoofd 
Luchtbeschermingsdienst. 

29/30 Bevestiging en intrede van Ds H. Ligtenberg 
van Kampen tot predikant bij de Gereformeerde 
Gemeente Westnieuwland. 

Ds. H. Liglenherg, 29/30 juli 

Augustus 

1 Het inwonersaantal van Vlaardingen nadert 
de 40.000: op dit moment 39.848. 

7 De prijzen van sigaretten worden hoger. Een 

pakje van 30 cent zal omstreeks 75 cent gaan 
kosten. De kwaliteit van sigaren zal minder worden, 
omdat ook de beste sigaren zullen worden bijgemengd 
met 10% hop. 

Op 21-jarige leeftijd in Duitsland overleden Johannes 
Nuijt, vroeger wonende Oranjestraat 5. 

De 18-jarige M.K., inpakster van beroep, wordt 
door de Kantonrechter beboet met 1 gulden 50 
cent omdat zij op de Hoogstraat, op een tijd 
dat dit niet mocht, had stilgestaan. 

8 Advertenties van gebruikte goederen dienen 
voortaan de prijs daarvan en de naam en het 
adres van de aanbieder te bevatten. 

10 Het aantal geiten in Vlaardingen is aanmerkelijk 
toegenomen. Alleen al langs de Maassluissedijk, 
tussen de Zuidbuurtseweg en de eerste stadsbe
bouwing langs die dijk grazen er 48. 

Naar aanleiding van een aanslag op een spoortrein 
van de Duitsche Weermacht in Rotterdam, dreigt 
de Höhere S.S. en Polizeiführer en Commissaris-Ge
neraal voor de veiligheid S.S. Grüpenführer en 
Luitenant-Generaal der Politie Rauter, deze aanslag 
te verhalen op een aantal gijzelaars "die met hun 
leven voor dergelijke daden van sabotage borg 
staan", indien de daders van die aanslag zich 
niet voor 14 augustus melden. 

14 H. van Diggele is 25 jaar Brandmeester bij 
de Vlaardingsche Vrijwillige Brandweer. 

Advertentie: 
Zonder bon en zolang de voorraad strekt zijn 
bij "Het Wapen van Dussen", Waalstraat 12 te 
koop: 
"Gevoerde klompschoenen (werkschoenen met hou
ten zool) Ie soort 4,75. 2e soort 4,25". 

15 J.P. Hofmeester is 50 jaar in dienst van 
de N.V. Hollandia. 

Omdat de daders van de aanslag in Rotterdam 
zich niet hebben gemeld worden vijf gijzelaars 
doodgeschoten. 
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Het Wapen van Dussen (neemt niemand ertussen'}, 14 augustus 

N.B. Zie ook de berichten van 18 mei en 10 
augustus. 

16 Intrede van Ds P.M. Lucas, vervanger voor 
(de gegijzelde) Ds Hubeek, bij de Remonstrants 
Gereformeerde Gemeente, Hoflaan. 

17 Bij De Fotohandel v/h Boonen, Callenburgstraat 
38, worden pasfoto's opgenomen volgens DIN-nor-
men (Deutsche Industrie Normen). 

24 In opdracht van de Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche Gebied moeten de dui-
venhouders hun duiven doden en de poten, waaraan 
de ring is bevestigd bij de politie inleveren. 
Uitzondering: duiven die wegens haar bijzondere 
fokwaarde zijn vrijgesteld en lachduiven, die in 
afzonderlijke kooien worden gehouden. 

26 De firma Lieve & Co. verkrijgt vergunning 
voor het oprichten van een maalderij in het perceel 
Kortedijk 16. 

31 Gebleken is dat sedert mei 1942 1.350 pakjes 
kunsthoning, ter waarde van 800 gulden zijn ont
vreemd uit de fabriek van de N.V. Hollandia. 
Zes mannen zijn in verband hiermee aangehouden. 

September 

12 Het Atelier Kerklaan wordt na verplaatsing 
van Stationstraat 138 naar Westhavenplaats 17/1, 
heropend. 

Stojfenwinkel Kerklaan, \\LStlia\enplaais hoek Blokmakerssteeg, 
12 september 

14 De burgemeester maakt als Plaatselijk Lucht-
beschermingsleider bekend dat de zolders van alle 
gebouwen moeten worden opgeruimd, zodanig dat 
licht brandbare voorwerpen daarvan worden ver
wijderd. Tevens dient in elk pand en op elke 
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verdieping voldoende zand en water aanwezig te 
zijn, alsmede hulpmiddelen zoals een schop en 
een hark, ter bestrijding van een begin van brand. 
Het zand wordt tegen 10 cent per emmer beschikbaar 
gesteld door de Luchtbeschermingsdienst. 

Het publiek wordt opgeroepen vóór 20 september 
de nog in hun bezit zijnde, maar sedert 6 maart 
1942 buiten omloop gestelde munten in te wisselen, 
want binnenkort zal het in bezit hebben van deze 
munten strafbaar worden gesteld. 

15 Geopend is het Wol- en Kousenhuis van 
L. van den Broek, Hoogstraat 165, voorheen West-
havenplaats 28. 

16 Tot hoofd van School I, Cornells Houtman
straat, is benoemd de heer P. Vis, hoofd ener 
school te Melissant. 

/' V)v 16 seplembei 

25 september (foto ca 1960} 
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18 De motorlogger Flevo I, VL 132, wordt te 
Rotterdam voorzien van een gasgenerator. 

de Westhavenplaats heropend. 

19 De Jeugdstorm uit Vlaardingen, Schiedam en 
Rotterdam maakt met trommelslagers en hoorn-
blazers een propagandatocht door Vlaardingen. Aan 
deze tocht wordt ook deelgenomen door groe
pen van de W.A. [Weer Afdeling van de Nationaal 
Sociahstische Beweging N.S.B.) uit deze gemeen
ten en door enkele meisjes van de Arbeidsdienst 
te Vlaardingen. 

23 De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "Emous" 
bevindt zich in faillissement. 

25 N. Verboon herdenkt het feit dat hij 50 jaar 
geleden zijn magazijn van parfumerieën, toilet
artikelen en lederwaren begon. Ter gelegenheid 
hiervan wordt de geheel verbouwde winkel aan 

G.P. Hoogerwerf, kuipersbaas bij Betz & Van 
Heyst's Handelmaatschappij, is 50 jaar bij deze 
firma in dienst. 

27 Na 35 jaar voorzitter te zijn geweest van 
de CJ.V. "Liefde & Vrede" legt C. de Jong 
om gezondheidsredenen die functie neer. Onder 
zijn leiding groeide de Knaapen- en Jongelingsver-
eeniging van 70 leden uit tot een grote jeugdor-
ganisatie met circa 1.000 leden, met diverse af
delingen. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt 
hem een 93 centimeter brede foto aangeboden, 
waarop het merendeel van de leden van "Liefde 
& Vrede" is afgebeeld. 
NB. Voor deze foto, die in het Hof werd gemaakt, 
werd door de Duitse bezetter ontheffing van het 
samenscholingsverbod verleend. 

27 september, detail met links A van Minnen 
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Oktober 

1 Lijstcollecte voor Winterhulp Nederland. 
Opbrengst 735 gulden en 95 cent. 

2 Ter uitbreiding van het Hofsingel Ziekenhuis 
koopt de Vereeniging voor Ziekenhuisverpleging 
aan de panden Hofsingel 52, 53, 54 en 55. In 
deze panden zal beneden de polikliniek en boven 
het zusterhuis worden gevestigd. Het aantal bedden 
in het ziekenhuis kan hierdoor worden vermeerderd 
met 25. 

7 In het Handelsgebouw gratis inenting van 
kinderen tegen diphterie. 

9 In het BaUcengat (gelegen tussen de Galgkade 
en de Nieuwe Maas) vangt een visser in zijn 
schakel een klein exemplaar Wolhandkrab. [Een 
krab die hier niet voorkwam, maar vermoedelijk 
door Chinese bemanningsleden van schepen hier 
werd ingevoerd]. 

10 Geopend in Hoogstraat 195 de Behangerij 
en Stoffeerderij J. de Ligt. 

De afdeling Vlaardingen van de Stichting "Win
terhulp Nederland" geeft in zaal Excelsior, Oost-
havenkade 10, een éénpansmaaltijd. 172 personen 
namen voor 50 cent per persoon hieraan deel. 
De opbrengst komt ten goede aan het Winterhulpwerk. 

12 Aan de Rijksuniversiteit is J. van der Schaar 
cum laude geslaagd voor het doctoraal-examen 
Nederlandse taal en letterkunde. 

De straatjeugd vangt op de Hoflaan een loslopende 
koe en brengt die in optocht en met gezang 
naar het politiebureau op de Markt. De wachtdoende 
agent wordt daar in zijn rust gestoord en rent 
met getrokken gummistok het bureau uit en tegen 
de koe op. 

21 Advertentie: 
"Door middel van dit blad doen wij de groeten 
uit Frankrijk toekomen aan alle vrienden, vriendinnen 
en bekenden. 
Adri en Gerard Buddenböhmer, Wim Borsboom, 

Siem Klop, Cor van Veelen, Piet van der Graaf, 
Jan Seij, Tinus Smit. 
Zij die wenschen te corresponderen met deze per
sonen, schrijven aan dit adres: Aan den Heer...., 
Arbeidspost No. 13426 D.O. Lager "Westf-Duitsch-
land". 

"Hel OuderhuiK. 

Hel Builenland nep hem lol arbeid. 

Vroeg zijn werkkrachl en zijn hand. 

HIJ nam afscheid van de zijnen 

En verlrok naar 'l vreemde land 

Hel eenigsle wal hem daar deerde 

Hem soms drukle als een kruis, 

- Waar hij nimmer aan gedacht had -

Was 'I gemis aan 'l ouderhuis 

'I Is de harde les van 't leven. 

Opgelegd door de ontbering. 

Die ons leidt langs kronkelwegen 

Tol den dank en de waardeering 

Nu beseft hij eerst de liefde. 

Die hem schonk zijn ouderpaar. 

Vader - Moeder met hun zorgen, 

Stonden altijd voor hem klaar, 

's Avonds na gedanen arbeid 

Denkt hij steeds aan 't ouderhuis, 

En zijn grootste vreugde ml zich 

Jongens, 'k heb een brief van thuis' 

Telkens wordt die brief herlezen. 

Telkens weer van vooraf aan. 

En in de oogen van dien jongen 

Blikkert vaak een stille traan 

Legt hij daarna zich ter ruste. 

Bidt hij lot den Albehoeder 

Spaar o God mijn ouderhuis. 

Spaar mijn \ader en mijn moeder 

L van der Plaat" 

23 De Stations-assistent W. van Luijk verlaat 
na 37jaar de Nederlandse Spoorwegen te Vlaardingen. 

25 In een bijzondere dienst in de Nieuwe Kerk 
aan de Binnensingel spreekt Ds N.O. Steenbeek 
van Willige Langerak over "Hoe kan God het 
toelaten ?" en Ds M.Groenenberg van Vlaardingen 
over "Welke toekomst gaan wij tegemoet ?". 
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De kerk is overvol. 

26 Advertentie: 
"Jongeman, werkzaam in het buitenland, wenscht 
gaarne correspondentie met net meisje, leeftijd 20-24 
jaar. Brieven met foto aan: Johan, Feldpost 13426H, 
Arbeiderspost". 

Door de burgemeester van Schiedam, Dr. D.G. 
Draaijer is officieel geopend het Slachthuis te 
Schiedam van de Keuringskring Schiedam, waartoe 
ook Vlaardingen behoort. 

28 Politie-inval in het café van CO., waar 10 
personen zich bezig bleken te houden met het 
Hazardspel en waarbij aanzienlijke bedragen verloren 
of gewonnen worden. Zo had één persoon die 
avond omstreeks 30 gulden gewonnen [!]. 

J Hmtema, 29 oktober (foto 1951) 

29 Jac. Huitema. hoofd van de Da Costaschool, 
gaat met pensioen. Hij kwam in 1914 in Vlaardingen 
als hoofd van de Hofjesstraatschool. In 1922 hoofd 
van de toen nieuwe Da Costaschool. Voorts was 
hij bestuurslid van de Christelijke Geheelonthou-
dersvereeniging, voorzitter van bouwvereeniging "Pa
trimonium's Woningen", leraar van de Nijverheids-A-
vondschool en ouderling van de Hervormde Ge
meente. 

30 Advertentie: 
"Te koop aangeboden: Z.g.a.n.D.sch.m.st.h.m.37. 
(?) Boslaan 9". 

Het sportterrein van de voormalige gemeente Vlaar-
dinger-Ambacht wordt verkocht aan A. Sprij, meu
belfabrikant. 

November 

I De botenverhuurder Pieter Willem Vermaas 
huurt voor ten hoogste 10 jaar het aan de gemeente 
Vlaardingen toebehorende eilandje in de Vlaar-
dingsche Vaart, voor 1 gulden en 50 cent per 
week. 

1/2 De klok wordt om 3 uur een uur teruggezet. 

4 In het openbaar wordt door notaris H.P. Dolk 
in zaal "Concordia" verkocht "een café met tuin 
en erf, Schiedamschedijk 1", voor 10.875 gulden. 

8 De banketbakkerij van G.J. de Jong, Hoogstraat 
153, bestaat 50 jaar. 

II In Burgemeester de Bordesplein 8 met een 
expositie van moderne kunst geopend de Kunsthandel 
"'t Palet". 

14 Dag van de Nederlandsche Politie. Bij wijze 
van demonstratie van haar dienende taak in de 
maatschappij, collecteert het Vlaardingsche Poli
tiecorps voor "Winterhulp Nederland", richt in 
het Handelsgebouw een hutspotmaaltijd met het 
nodige vermaak aan voor ruim 200 behoeftige 
kinderen en houdt een kameraadschapsavond in 
de recreatiezaal van B. Sprij's Meubelfabriek aan 
de Westhavenkade. 
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16 Advertentie: 
"Te koop eikenhouten winkelinventaris van de 
bakkerswinkel D.A. Hendriksen, Dayer 6". 

17 Op de leeftijd van 50 jaar is te Den Haag 
overleden de directeur van Rijkswaterstaat en oud-
gouvemeur-secretaris van Suriname, de oud-Vlaar-
dinger Mr. Pieter Kikkert. 

18 Door de werking van de Vestigingsverordening, 
waarbij men een vergunning moet hebben om 
zich in Vlaardingen of elders te vestigen, duurt 
het bereiken van het aantal van 40.000 inwoners 
langer dan was verwacht, want het aantal vertrokken 
personen is groter dan het aantal vestigingen. 

20 Adriaan van Minnen wordt benoemd tot voor
zitter van de C.J.V. "Liefde & Vrede", in opvolging 
van de afgetreden C. de Jong. (zie 27 sept.) 

25 Er is een begin gemaakt met de inbeslagneming 
van luidklokken: "een onvermijdelijke oorlogsmaat
regel", waardoor geen rekening kan worden gehouden 
met speciale wensen van de eigenaars. [Het materiaal 
van de klokken is bestemd voor de kanonnen-
fabricage]. 

27 In de Nieuwe Vlaardingsche Courant start 
"oom Jan" een rubriek "Voor de kinderen". 

Het Ziekenhuis aan de Hofsingel vraagt per ad
vertentie te koop: "overcomplete waschkommen 
en-kommetjes". 

28 Dr A.L. Erkelens, sedert 1912 in Vlaardingen, 
is 40 jaar geleden gepromoveerd tot Doctor in 
de Medicijnen en is 41 jaar arts. 

30 J. Nuijt is veertig jaar in dienst van de 
firma A. Verboon. 

De 40.000e inwoonster van Vlaardingen is geboren: 
Gerarda Catharina, dochter van L.F. van Veen 
en D. Bredius, 2e Van Leijden Gaelstraat 204, 
tweede kind in dat gezin. 
De burgemeester overhandigt de vader een spaar
bankboekje met een inleg van 40 gulden, terwijl 
de Spaarbank hetzelfde bedrag schenkt. 

"De veertigduizendste. 

Welkom, kleine wereldburger. 

Welkom, kleine ukkepuk. 

BIJ je entree m het leven 

Heb je dadelijk geluk 

Nauw'lijks ben je ingeschreven 

Of de vlaggen gaan in top, 

En de eerste dag van 't leven. 

Ca je reeds de foto op 

Nauw' heb JIJ je ogen open. 

Of je speelt al reeds een rol. 

JIJ maakt, zonder het te weten, 

Onze veertigduizend vol 

Vele mensen geven jou het 

Een of andere cadeau. 

Terwijl Spaarbank en gemeente 

Zorgen voor een banksaldo 

Onbewust van alle zorgen. 

Kijkje nog het leven in 

En hel is, voor jou gelukkig 

Al een prachtig mooi begin 

BIJ het vele goede bied ik 

Mijn bescheiden wensen aan 

'k Hoop het in je gehele leven 

Minsten ? even goed zal gaan 

J van Uperen" 

December 

7 Vanafheden is automatisch telefoneren mogelijk 
tussen het district Rotterdam en het district Utrecht. 

25/26 Kerstmis wordt gevierd zónder klokgelui, 
zónder muziek en zang van het Leger des Heils 
op straat, zónder vrolijk licht uit de kerkramen, 
(zie 25 nov.) 

30 In de Nieuwe Vlaardingsche Courant verschijnt 
een aantal advertenties, waarin in Duitsland werkzame 
mannen hun relaties een gelukkig, voorspoedig 
en beter 1943 toewensen, "en voegen daarbij de 
wensch dat 1943 het jaar van den "vrede" zal 
zijn". 
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Aan familie, vrienden en kennissen 
een gelukkig 1943 toegewenscht door 

JO VAN DER BRUGGE, 
Gemeenschapslager 2, 
Berlin Chtwlottenburg 

5586 6 Wandalenaulee,(DuitBcliland) 

Aan al onze kennissen een Gelukkig 
1 9 4 3 gewenscht door 
O. V. d. Vlies. 
A. V. d. Struis. 
W. Goedknegt. 
D.^Drooge. 
A. V. Kralingen. 

J. Barg. 
J. J. V. Oossanen. 
G. Janse. 
R. B. Pak. 
L. V. d. Ende. 

Haniburg-FinkenwS,rdef Vorland I 
Duitschland. 5604 8 

Aan alle familieleden, vrienden en 
bekenden een gelukkig en voorspoedig 
1943 toegawensoht door: 

D. van der Slikke. N. Bergwerf. 
A. van Roon. 
J. Wapenaar. 
H. van Vliet. 

M. Schepen, 
D. L. Baauw. 
C. de Bruyn. 

5605 11 

Hollandsch lager 
Mach.fabr. Esslingen 
Esslingen - Mettingen 

Duitschland. 

Aan mijn Familie, Vrienden en Ken
nissen een Gelukkig Nieuwjaar! 
5590 JACOB DON, 
6 Am. Juliusturm 42-46, 

Hollandsch Lager, West, Kamer 86, 
Berlln-Spandau (Duitschland) 

ad\ ertentiepagina, 30 december 

IN MEMORIAM HUIG H DE KONING 

In het begin van 1993 overleed te Velp op 77-jange leeftijd de he ei 

Huig H de Koning 

Zijn naam zegt u wellicht weinig of niets, maar Huig de Koning heeft 

toch een zeer belangrijk aandeel gehad in de geschiedschrijving van 

Vlaardmgen en zijn werk wordt vanjaar tot jaar nog steed i vooit-

gezet in dit Histoi isch Jaai boek' 

U weet waarschijnlijk dat de pubhkatie van de jaarkronieken in het 

Historisch Jaarboek Vlaardmgen een voortzetting is van de publi

catie r van de kronieken zoah Drukkei ij Van Door en deze vanaf 1955 

tot en met 1971 als relatiegeschenk heeft uitgegeven Die kronieken 

waren samengesteld uit door de toenmalige gemeenteai c hi vans ge

selecteerde berichten uit de veel uitvoeriger kronieken die de are hief-

dienst maandelijks samenstelde en uitgaf ten behoeve van burge

meester en wethoudei r gemeenteraad'ileden afdelingschef^: en 

diensthoofden 

Welnu, het was Huig de Koning die m aansluiting op een al be-

staande serie kronieken, deze vanaf 1954 tot en met 1979 verzorgde 

Daarnaast verzorgde de heer De Koning ook de oude kronieken van 

1904 tot en met 1921 in typeschiift en die van 1926 tot en met 1929, 

waarvan een selectie m de eerste viei Histo/ische Jaarboeken weid 

gepubliceerd 

Deheei De Koning gebi uikte, evenah nu, voot de modei ne ki onieken 

alle verschijnende dag- en weekbladen verslagen mededelingen 

personeels-, veremgings- en kerkbladen en andere peiiodiek ver

schijnende documentatie betreffende Vlaardmgen 

Voor de oude kronieken was ook hij voornamelijk aangewezen op 

de Nieuwe Vlaardmgsche Courant, aangevuld met de gemeentever

slagen en de raadsnotulen 

Huig de Koning kwam op 1 apr il 1954 op het Stadsar chief te wer ken 

in de rang van adjunct-commies Behalve met het schrijven van de 

kronieken, hield hij zich daar ook bezig met de financiële admini

stratie, het indiceren van de kranten op persoons- en zaaknamen 

en de registratie van de lopende jaar gangen kranten en tijdschriften 

HIJ had zich overigens voorbereid op een carrière hij het Gemeen

telijk Woningbedrijf, maar door ziekte werd hij aan het emd van 

de veertiger jaren volledig en blijvend doof terwijl hij daarna nog 

slechts tot halve dagen werken in staat was 

BIJ de archiefdienst werd hij een zeer geziene medewerker met een 

hoge plichtsbetrachting en ondanks zijn handicap begiftigd met een 

flinke dosis humor Zijn volslagen doofheid had voor wat zijn werk 

betreft overigens wel een voordeel, want hij kon er als geen ander 

zéér geconcentreerd mee bezig zijn' 

En wat zijn plichtsbetrachting betreft m 1979 is hij zeven maanden 

ziek thuis geweest Daardoor was het werk aan de kronieken 1929 
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en 1979 blijven liggen en er was toen niemand beschikbaar om dit 

werk van hem over te nemen. Het goed inwerken van een opvolger 

zou minstens een halfjaar vergen. 

Eenmaal weer hersteld wilde De Koning afmaken waar hij was blij

ven steken. Hij weigerde gebruik te maken van de toen mogelijk ge

worden vervroegde uittreding en offerde zelfs 32 vakantiedagen op 

om de twee kronieken nog vóór zijn pensioendatum, 1 april 1980, 

gereed te krijgen, zodat in het Historisch Jaarboek 1980 toch nog 

de selectie kon verschijnen! 

Gelukkig is door de gemeente Vlaardingen één en ander wel finan

cieel gecompenseerd, maar het tekent de man! 

Met zijn kronieken heeft Huig de Koning een goede ingang gemaakt 

op de moderne geschiedenis van Vlaardingen, waarvan door velen 

gebruik wordt gemaakt. 

Binnen het Stadsarchief zijn er nog slechts enkelen die de heer De 

Koning als collega hebben meegemaakt, maar door zijn werk denkt 

de gehele 'bemanning' met dankbaarheid aan hem terug. 

Dat hij, bevrijd van de last van zijn doofheid, in vrede mag rusten. 

Stadsarchief Vlaardingen. MA S. 

38 


