
Me\K Sonneveld op weg naai hakket Roest Zij heeft suiker en 
boter hij zich om ijzerkoekjes te laten maken. 

KRONIEK 1943.* 

Door Matthijs A. Struijs 

Januari 

1 Aantal inwoners van Vlaardingen 40.057. 
19.831 mannen en 20.226 vrouwen. 
De uitgevers van de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
berichten dat de advertentiekolommen in de krant 
worden versmald van 6 tot 4 cm. De advertentieprijs 
wordt met 1/3 verlaagd en zal voortaan per 
millimeterhoogte worden berekend: 7 cent per milli
meter met een minimum van 14 millimeter a ƒ 1,03. 

De gemeente Vlaardingen krijgt vergunning tot het 
oprichten van een vuilnisbergplaats aan de "Nieuwe 
Haven" [Kon. Wilhelminahaven Zuidzijde]. 

F. van Kralingen, hoofdcommies Ie klasse, klerk ter 
secretarie, is 40 jaar in dienst van de gemeente Vlaar
dingen. 

* integrale opname 

H. de Groot, ontvanger van de gemeente Vlaardingen, 
is 40 jaar in dienst bij de gemeente. 

De 25-jarige mevrouw J. de J. - B., met een driejarig 
kind op de arm lopende op de Schiedamseweg, tegen
over de Boslaan, aangevallen door twee beschonken 
personen. De vrouw werd in de sloot gegooid. Later 
miste zij twee portemonnaies met samen ƒ 80,- inhoud 
en distributiebonnen. 

5 Ds M. Groenenberg, predikant bij de Ned. Her
vormde Gemeente, neemt een beroep naar Amsterdam 
aan. 

K.F. de Korte, commies bij de Gemeentelijke Licht- en 
Waterbedrijven, viert zijn 40-jarig dienstjubileum. 

De 'autoriteiten' hebben bepaald dat nieuwsbladen die 
twee of driemaal per week verschijnen, voortaan 
slechts tweemaal mogen uitkomen en wel één maal 

Di M. Groenenberg, 5 januari 
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De jubilarissen De Groot (links) en Van Kraltngen, 1 januari 

met twee en éénmaal met vier pagina's. In verband 
hiermee verschijnt de Nieuwe Vlaardingsche Courant 
voortaan alleen op dinsdag en vrijdag. 

Verhuisd: J.G. Kolkman, van IJmuiden naar 
Surinamesingel 45 te Vlaardingen. 

Door evacuatie is de zaak in rookartikelen van de we
duwe A. Soeteman verplaatst uit Hoek van Holland 
naarBinnensingel 195 te Vlaardingen. 

8 Advertentie: "Welke Hawaianband (amateurs) 
wil voor ons spelen om gramofoonplaten op te nemen? 
Geluidsinstallatie Boer, Paterstraat 22". 

Te koop: Prima geit, met diploma's. 

9 Winterhulp Nederland organiseert in zaal 

"Excelsior" twee drukbezochte éénpansmaaltijden. 

10 Archivaris M.C. Sigal geeft in de krant een 
overzicht van het zeer aktieve leven van J.H. van Lin
den van den Heuvell, die 60 jaar is geworden. 

12 In de plaats van W. de Vos, die met pensioen 
gaat, is tot hoofd van de Savornin Lohmanschool aan 
de Prins Hendrikstraat benoemd de oud-Vlaardinger 
K. Schouten te Berkel Z.H. 

Als opvolger van Jac. Huitema, die met pensioen is 
gegaan als hoofd van de Da Costaschool, is benoemd 
J. Boogaard te Dubbeldam. 

Nu in verscheidene steden op last van de bezetter de 
luidklokken uit kerktorens zijn verwijderd, worden 
hier-en-daar met succes pickupinstallaties met gram-
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J.H. van Linden van den Heuvel! 60 jaar, 10 januari 

mofoonplaten met klokgelui gebruikt om de aanvang 
van kerkdiensten aan te geven. 

14 Overleden op 95-jarige leeftijd Nicolaas Ox, 
Callenburgstraat 122. 

15 Door veehouder O. wordt een hem toebeho
rende houten brug, welke over een sloot aan de Burge
meester Luyerinksingel lag, vermist. 

Vermist: een kostbare lichtgele Afghaanse windhond, 
luisterend naar de naam "Mitras". 

16 Uit een pakhuis aan de Westhavenkade worden 
50 paren kameelharen pantoffels vermist. 

Uitvoering in zaal "Liefde en Vrede" door de 
Mandoline- en Mondaccordeon-Vereeniging 
"Excelsior", onder directie van M. Roodenburg Sr. 

17 De Rooms-Katholieke E.H.B.O viert in het 

R.K. Vereenigingsgebouw aan de Markgraaflaan het 
10-jarig bestaan. 

18 De baas-bankwerkerij H. Gort is 25 jaar in 
dienst bij de Amsterdamse Superfosfaatfabriek (ASF) 
te Pemis. 

Het hoofd der plaatselijke politie, burgemeester M.C. 
Siezen, roept de bevolking op sabotagedaden tegen de 
Duitse Weermacht na te laten. Hij doet een beroep op 
de mannelijke inwoners zich vrijwillig beschikbaar te 
stellen voor bewakingsdiensten van gevaar lopende 
objecten. Indien het aantal vrijwilligers hiervoor on
voldoende is, dan zal de bevelhebber van de Duitse 
Weermacht personen tot het verrichten van deze dien
sten aanwijzen. 

19 De chef van de drukkerij van de N.V. 
"Hollandia", A. Hoogland, viert zijn 25-jarige dienst-
jubileum. 

Advertentie: "Juffrouw gevraagd voor het dagelijks 
schoonhouden van circa 300 etensnappen". 

In verband met grote oefeningen met luchtdoelgeschut 
van de Duitse Weermacht, wordt de bevolking ge
maand in de week van 18 t/m 23 januari binnenshuis te 
blijven of dekking te zoeken. 

20 Wegens het met gevaar voor eigen leven redden 
van drenkelingen, wordt door de burgemeester een 
schadevergoedingssom van het Carnegie Heldenfonds 

De automobiel van de familie Ox, 14 januari 
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uitgereikt aan W. Hofman en RA. Bakker. Aan Hof
man voor een redding in 1942 en aan Bakker voor red
dingen in 1928, 1936, 1937, 1940 en 1942. 

22 De 14-jarige Trudi Kraan, dochter van de Ge
reformeerde predikant Dr E.D. Kraan, wordt tussen 
Vlaardingen en Schiedam door een plotseling open
gaande deur uit een rijdende trein geslingerd en over
lijdt kort daarop aan haar verwondingen. 

28 De heer Van Welzenes, bekende eerste-klasse 
voetbalscheidsrechter, houdt in zaal "Concordia" aan 
de Rijkestraat, voor de leden van de Voetbalvereem-
ging "Fortuna" een causerie over zijn voetbal
loopbaan. 

29 K. Maat is 40 jaar in dienst bij Schildersbedrijf 
H. Maarleveld. Hij ontvangt een fraaie gedenk
penning. 

De afslag:aal van het Handelsgebouw werd in de oorlogsjaren voor vele uitvoeringen gebruikt, omdat Zaal Harmonie door de 
bezetteis gevorderd was, 1 jebruari 

Advertentie: "Alleen voor vaste afnemers: Zaterdag 
a.s. drop zonder bon verkrijgbaar bij Drogisterij 
Boonen, Callenburgstraat 38". 

Februari 

1 De herenkapperszaak van wijlen J.M. van 
Klink, Dayer 1, door zijn weduwe overgedaan aan de 
Ie bediende van de zaak, J.C. Smith. 

Uitvoering van Van Dijk's Band in de Afslagzaal van 
het Handelsgebouw aan de Parallelweg, met mede
werking van Van Dijk's Dameskapel. 

5 Op de scheepswerf Figee 10 gros bouten en 
moeren ontvreemd. 



De jubilaris Pieter Maat temidden van personeel en vennoten van de haimghandel G. Struijs, 10 februari 

De Oud-Gereformeerde Gemeente in Hersteld Ver
band onder 't Kruis, vraagt een voorganger tussen 22 
en 45 jaar. Vereist is een goede kennis van de Heilige 
Schrift en hij is verplicht een toga te dragen, welke 
gratis verstrekt wordt. Hij krijgt voldoende salaris en 
vrij wonen. Alleen zij die de Gereformeerde beginselen 
liefhebben, van ieder kerkgenootschap, kunnen hierop 
reflecteren. 

7 Melkhandel-Levensmiddelenbedrijf "De Vet
tenoord", Pieter Karel Drossaartstraat 70, door C. van 
der Ende overgedaan aan zijn zoon C. van der Ende Jr. 

8 Het sluitingsuur van cafe's en restaurants wordt 
door de Höhere SS-und Polizeiführer Rauter bepaald 
op 21.00 in plaats van 23.00 uur, terwijl het tijdstip 
waarop men zich niet op straat mag bevinden, van 
24.00 op 22.00 uur wordt gesteld. 

10 P. Maat is 45 jaar als kuiper in dienst bij de 
vishandelaar Firma G. Struijs. 

De firma H. van Toor Jz bestaat 60 jaar, 13 februari 
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12 Gevraagd: Nette vriendin, 22-25 jaar, liefst in 
het bezit van rijwiel. 

De meubelfabriek v/h Maat & van der Lee, in combi
natie met Stoomtimmerfabriek "De Akerboom", 
vraagt jongens voor alle afdelingen. Gratis eten. Cen
trale keuken. 

13 De firma H. van Toor Jz, Slijterij en Wijnhan
del en Fabriek van boerenjongens, advocaat, schillen 
op brandewijn, likeuren en limonadesiropen, bestaat 
60 jaar. 

16 De burgemeester reikt de bronzen Carnegie 
Heldenfondsmedaille uit aan V.L.C. Bos, voor het 
redden van een drenkeling uit de Oude Haven in 1942. 

19 Op grond van artikel 8 van de Luchtbescher-
mingsverordening, gelast de burgemeester als plaatse
lijk luchtbeschermingsleider het aanbrengen van een 

teken op alle gebouwen waarin zich een telefoon
aansluiting bevindt, zodat het personeel van de Lucht-
beschermingsdienst weet waar zij een telefoon kan 
vinden om zich met de commandopost van de dienst in 
verbinding te kunnen stellen. 

20 en 22 Straatcollecte voor Winterhulp. 

23 Het Leesgezelschap "Onderling Genoegen" 
biedt de heer L. van der Plaat het ere-iidmaatschap 
aan, wegens zijn 35-jarig lidmaatschap (in navolging 
van zijn overgrootvader, grootvader en vader), voor 
zijn veeljarig secretarisschap en voor zijn dichtkunst, 
waarvan hij onder meer wekelijks blijk geeft in de 
Nieuwe Vlaardingsche Courant. 

28 De diensten 'in rechtzinnigen geest" van de 
Luthersche Kerk worden hervat in gebouw "Soli Deo 
Gloria", Callenburgstraat 15. 

De telefoonafbeelding hoven het huisnummer: hier op de Hoogttraat 197. 19 februari 
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5 Aan de Kweekschool voor Vroedvrouwen te 
Rotterdam zijn geslaagd voor het examen kraam
verpleegster zuster M. van den Engel en zuster C. 
Kolkman. 

Het tegoed bij de Spaarbank bedraagt per 28 februari 
ƒ 3.931.388,66 tegen ƒ 3.241.014,95 in februari 
1942. 

Leden van de Nationale Jeugdstorm zamelen boeken 
in voor de Nederlandse arbeiders in Duitsland. 

9 Propaganda-filmvoorstellingen van de Natio
nale Christelijke Geheel-Onthouders-Vereeniging. 
Toegang voor kinderen 15 cent, voor volwassenen 35 
cent. 

. EEN RAMP. 
Een bcrocriui^ in den lande • 
Braelit hel allerlaatst boriclit, 
ïvienis; ]K)ller <'ii be/.illei-
Deed dien luu'lii f̂ eeii oo^ meer lilelil. 
Want daar las hij dat /.ijii ])i'ie1je^, 
Van vijf Iionderd en oen inille 
Die liij koe,st<'ide en liet' had, 
Zulk een lot ten dcele viel! 
Ach, niün lieve ;'.warte briefjes, 
In de brandkast trouw bewaard, 
— Zijn, je moet er niet aan denken — 
Sclieurpapier op einde j l a a r t ! 
Heb ik daai zoo voor j^eploeterd? 
'k Heb geen Jiaar moer oj) mijn kop, 
Dag en nacht in de nesotic. 
Heb ik eventjes een strop f 
Ja, je kunt ze no,!? wol wi-sselen, 
Maar moet naar den fiscu-s saan, 
Eu die vraa£;t met 2Vr!>usoogcn: 
Besfee vriend, hoe kom j ' er aan? 
Als je eerlijk dan verteld hebt, . 
In de ])untjes, geloof me vi-ij — 
Zegt dat hreerschap met een g-lindaeh ; 
Dat 's voor jon en dat voor mij! 
Alles heeft zijn g-oede zijde 
En zoo is Jiet ook weer h i e l^ 
Want met één April aanstaande 
Volop weer elosetpapier! 

L. V. d. P. 

14 De Zondagsschool van de Remonstrantse Kerk 
bestaat 50 jaar. 

16 De bankbiljetten van 1.000 en 500 gulden wor
den met onmiddellijke ingang uit de roulatie genomen. 
Slechts belastingkantoren mogen ze nog inwisselen. 

Te koop gevraagd: Tanden en gebitten [?]. 

19 Eerste Jeugddienst bij de Remonstrants Gere
formeerde Gemeente aan de Hoflaan. 

23 De 21-jarige mejuffrouw S. geraakt in het wa
ter van de Oude Haven, nabij de Hoflaan. De jonge
man A. Pietersen, wonende Westhavenkade 104, 
sprong haar na en wist haar te redden. 

Op 66-jarige leeftijd te Apeldoorn overleden de oud-
gemeentesecretaris van Vlaardingen (1914-1916), 
G.J. Hardick. 

25 W.H. Niestadt en D. Amoureus zijn beiden 25 
jaar werkzaam op het hoofdkantoor van "Hollandia". 

linksboven: L. v.d. Plaat (zittend rechts) en enkele 
leden van "Onderling Genoegen", 23februari 
linksonder: 16 maart en de visie van L. v.d. Plaat 
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G.J. Hardick, 23 maart 

26 Recept voor een kerrieschotel van gort: 
150 gram gort, 7 deciliter water, 2 grote uien, 3 theele
pels kerriesurrogaat, een klontje boter, aroma of een 
bouillonblokje, zout. 
'De schotel wint aan vitaminewaarde, wanneer men 
op het laatste ogenblik wat geraspte rauwe wortel of 
fijngesneden groenten toevoegt'. 

Slagerij Bezemer, Kortedijk 106, kan wegens gebrek 
aan personeel niet meer aan huis bezorgen. 

27 Het 1 1/2-jarige meisje Verburg wordt door een 
onbekende uit de Oude Haven gered. 

28 Tegen 97 personen is op zondag proces-verbaal 
opgemaakt wegens het zich op straat bevinden tijdens 
luchtalarm. 

29 De zomertijd gaat in. 

Overleden zijn de 15-jarige Pieter van Toor, 2e 
Maasbosstraat 85 en de 16-jarige Maria Jacoba van 
der Lugt, Van Lennepsplaats 6. [Zie volgend bericht]. 

30 De burgemeester attendeert erop dat het levens
gevaarlijk is zich tijdens luchtaanvallen buitenshuis te 
bevinden. Bij de laatste luchtaanval heeft dit aan twee 
jonge mensen het leven gekost. [Zie ook voorgaand 
bericht |. 

31 Afscheid M. van der Linden Lzn als opzichter 
bij de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettings-
dienst. 

31 Anglo-Amerikaanse luchtaanval op Rotterdam. 
Meer dan 300 slachtoffers. [Zie ook bericht van 6 
april (. 

April 

1 In café-restaurant "Tivoli", Markt 9, treedt op 
de 'attractie van het seizoen', Harry Raidav met zijn 
drie accordeonsolisten. 

6 Advertentie: Vlaardingsche Burgers! Wie heeft 
er a.u.b. wat beddegoed en kleertjes tegen kleine ver
goeding ? Meisje 10 en jongetje 6 jaar. Wij zijn totaal 
alles kwijt uit Rotterdam. G. van der Struijs, Rijke
straat 5. 

7 Uitvoering van het Vlaardings Dubbelmannen-
kwartet, directeur P. van Berkel, in de zaal van het 
Handelsgebouw, met medewerking van de voor
drachtskunstenaar Willem van der Loos. 

8 Zanguitvoering van het meisjes- en kinderkoor 
"Ons Clubje", onder leiding van mejuffrouw Jo Mul
der in de grote zaal van het Handelsgebouw. 

13 De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van 
Vlaardingen heeft goedgekeurd het plan van de 
Diaconie tot stichting van een eigen rusthuis, waartoe 
eerst een fonds zal worden gesticht. 

15 Kerkconcert door het Dameskoor "Viva Melo-
dia", onder leiding van mejuffrouw Jo Mulder, in de 
Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan. 

19 A.A. van Binsbergen is 25 jaar behanger-
stoffeerder bij de firma A. Groeneveld Azn. 

22 



"Het Vlaardings duhhelmannenkwartet" (1932-1962) in 1937 hij hun optreden voor de N.C.R.V.-microfoon. 
V.l.n.r. Arie Groeneveld, Gerrit Assenberg, Paul van Berkel, Reijer van 't Woud, Cor van Es, Gerrit SpringeUng, Jan Verhurgh, 
Henk van Dorp, Bas Simon; 7 april 

20 Bij de verjaardag van Adolf Hitler: "Gelukkig 
de mensch, die over het vermogen beschikt om door 
den vorm van de verschijning heen het lotsbestier te 
herkennen; tegenover zulk een veldheer is slechts "een 
onvoorwaardelijk volgen" mogelijk. 

22 Installatie van een kerngroep in de Kring 
Vlaardingen der Technische Noodhulp. Een vrijwil
lige reddingsbrigade bij rampen. 

29 De Weermachtsbevelhebber beveelt dat de le
den van het voormalige Nederlandse Leger terstond 
opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd, 
omdat zij het vertrouwen, dat in 1940 in hen werd ge
steld en waarom zij toen uit krijgsgevangenschap wer

den vrijgelaten, hebben geschonden door hun vijandig 
gedrag. 

Mei 

2 In de bewaarschool aan de Thorbeckestraat 
wordt gestart met de Jeugdkerk van de Ned. Her-
vornide Gemeente. 

6 Aan M.C. Siezen wordt eervol ontslag verleend 
als burgemeester van Vlaardingen. 

13 De 50-jarige Hendrik van Minnen, varende op 
het s.s. "Arundo" en wonende De Wetstraat 4, wordt 
vermist. 
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K. van Halewijn en J. Verboon zijn 25 jaar in dienst 
bij Levers Zeepmaatschappij "Sunlight". 

14 De Commissaris van Politie maakt bekend dat 
bij onvoldoende verduistering in het vervolg direct op 
de niet-verduisterde ramen zal worden geschoten. 

18 Het plaatselijk Gewestelijk Arbeidsbureau 
wordt opgeheven en zal voortaan fungeren ais bij
kantoor van het Rotterdamsche Gewestelijk Arbeids
bureau. 

21 In de Oosterkerk aan de Schiedamseweg wordt 
de eerste van vier Psalmzangavonden gehouden, geor
ganiseerd op initiatief van de Stichting tot Verbetering 
van het Psalmgezang. 

Mejuffrouw W. den Hartog is 25 jaar huishoudster bij 
banketbakker Jan Boer 

M.C. Siezen. 6 mei 
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A. van der Leeden. 28 mei 

23 Willem van der Meer en Arendje Farenhout, 
wonende Bleekstraat 56/6, resp. 84 en 80 jaar oud, 
zijn 60 jaar getrouwd. Van der Meer is oud-tolbaas bij 
de tol aan de Vijfsluizen en had jarenlang een bode-
dienst op Schiedam. 

25 De uitgevers van de Nieuwe Vlaardingsche 
Courant delen de lezers mee dat in het kader van de 
beperking van het papierverbruik, de verschijning van 
de dag- en nieuwsbladen verder wordt beperkt. Boven
dien is een persreorganisatie doorgevoerd. Het 
"Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en Hsselmon-
de" en de "Nieuwe Vlaardingsche Courant"' moeten 
hierdoor per 1 juni 1943 worden gecombineerd tot een 
éénmaal per week verschijnend nieuwsblad met vier 
pagina's. De naam van dit nieuwsblad zal luiden "De 
Maasmonder". 

28 Loco-burgemeester A. van Rijn maakt de data 
bekend waarop bewoners van bepaalde straten hun ra
diotoestel moeten inleveren in het gebouw van de 
Christelijke HBS, Westhavenkade 95. 

Aan de lessen op de Ambachtsschool worden toege
voegd de vakken Duits, natuur- en werktuigkunde en 
lichamelijke opvoeding. 

A. van der Leeden is 25 jaar in dienst bij de Gemeente
lijke Havendienst. 



Juni 

1 Het Commissariaat van Politie te Vlaardingen 
wordt opgeheven. De voormalige commissaris zal 
voortaan de rang dragen van Majoor van Politie. 

Het expeditie- en verhuishednjj van Jats Brohhel bestaat 25 
jaar, 1 jiini 

4MIB 

4 Eerste uitgave van "De Maasmonder"; Alge
meen Nieuws-en Advertentieblad voor Vlaardingen, 
de Hoeksche Waard en IJsselmonde en Omstreken. 
Verschijnt één maal per week op vrijdag. 
Opmerkelijk feit: De Vlaardingse editie draagt nr 
7224 van de 66e jaargang, 1943, hetgeen aansluit bij 
de nummering en de jaargang van de Nieuwe 
Vlaardingsche Courant. 

Alle in het jaar 1920 geboren mannen worden opge
roepen om bij het Arbeidsbureau onmiddellijk een 
aanmeldingsformulier voor de arbeidsinzet in ont
vangst te komen nemen en het daar, op bepaalde dagen 
persoonlijk weer in te leveren. 

18 Afscheidsdiensten in de Nieuwe Kerk aan de 
Binnensingel en in de Grote Kerk op de Markt van Ds 
M. Groenenberg, wegens vertrek naar Amsterdam. 

Broekmans Boekhandel maakt bekend dat zij door 
krijgsgevangenschap niet meer in staat is de week-

onder De ziekenharakken norden polikliniek, 2 juli 
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bladen "Libelle", "Panorama", "Rijk der Vrouw", 
"Luistergids" enz. thuis te bezorgen. Gevraagd wordt 
in het vervolg de bladen zelf op te halen. 

22 De 44-jarige Vlaardinger Pieter Sas komt om 
het leven bij een bomaanval op de scheepswerf Wil-
ton-Fijenoord te Schiedam. 

23 Uitvoering door de koren "Vivezza" en "Jong 
Leven", beide onder leiding van mevrouw Katharina 
Verhoeff-Torn, in het Handelsgebouw. 

Juli 

1 Aan Dr A.L. Erkelens wordt wegens het berei
ken van de pensioengerechtigde leeftijd, eervol ont
slag verleend als gemeente-geneesheer. 

2 Bellen en klokken, die niet kerkklokken zijn, 
moeten ter inbeslagneming worden aangemeld. 

Ds. W.J. Schouten op Soestdijk, 25 juli 
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De voormalige ziekenbarak aan de Hofsingel zal wor
den verbouwd tot polikliniek. 

3 In de tuin van het "Volksgebouw" aan de 
Schiedamseweg geeft de Arbeidersmuziekvereeniging 
"Voorwaarts" een concert. 

9 "Wie Ruilt ? 
Ik heb een nieuwe vulpenhouder met 14 karaat gouden 
pen, voor-oorlogsche prijs ƒ 11,50 en zoek een goede 
rijwielband 28 x 1 1/2. A. van Olm, 
Wm.Beukelsznstraat 65". 

16 De N.S.B.-er W. Hansen te Den Haag benoemd 
tot burgemeester van Vlaardingen. 

23 Het kinderkoor van de Christelijke Gemengde 
Zangvereeniging "Vlaardinger-Ambacht" voert in het 
Handelsgebouw het kinderzangspel "Goudmuiltje" 
op. 

25 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van Ds 
W.J. Schouten. 

31 Bijeenkomst in zaal "Excelsior" van de Onder
kring 2 van Kring Nieuwe Waterweg der Nationaal 
Socialistische Beweging, ter verwelkoming van de 
nieuw benoemde burgemeester Hansen. 

De Brood-en Banketbakkerij van W. A. Moerman ver
plaatst van Voorstraat 33 naar Voorstraat 55. 

Augustus 

5 Loco-burgemeester A. van Rijn installeert in 
het stadhuis burgemeester W. Hansen. Na een dank
woord aan de heer Siezen, van wie geen officieel af
scheid kon worden genomen en een dankwoord aan 
hen die de loco-burgemeester in de afgelopen twee 
maanden terzijde hebben gestaan, vervolgt de heer 
Van Rijn zijn installatie-toespraak als volgt: 

'En thans, mijnheer Hansen, doet gij Uw intrede als 
Burgemeester onzer gemeente. Ik kan wel herhalen 
wat ik sprak bij de intrede van den heer Siezen: Gij zijt 
voor Vlaardingen een onbekende, en de ingezetenen 
zijn dat voor U. Nu behoeft dat niet altijd een bezwaar 
te zijn. Maar de taak die u hier wacht, zal voor U, 



Locn-hurgemeester A van Rijii hij een voor-oorlogse 
verkiezing, 5 uugiistu<i 

vooral in dezen bijzonderen tijd, verre van gemakke
lijk zijn. 
Niet alleen, omdat gij U op het terrein van de prakti
sche gemeentelijke bestuurstaak nog niet veel hebt be
wogen, niet alleen omdat U als overtuigd nationaal-
socialist bij het overgroote deel der burgerij geen weer
klank zult vinden, maar ook omdat sinds bijna twee 
jaren Vlaardingen tot de noodlijdende gemeenten be
hoort en een voorzichtig financieel beleid dringend 
gewenscht is. U een opsomming te geven van de za
ken, die hier op afdoening wachten of die in de aller
eerste plaats urgent zijn, acht ik vrijwel overbodig, 
omdat geen mensch kan zeggen, wat er in de toekomst 
tot de mogelijkheden zal behooren. Vastheid is hier 
nog nergens te vinden. Nochtans komen er op gemeen
telijk terrein dagelijks dingen voor, waarin een beslis
sing dient genomen. 
Ik hoop dat U dit met wijsheid en voorzichtigheid zult 
doen in het belang der vele ingezetenen, die aan Uwe 
zorgen zijn toevertrouwd. Vlaardingen bezit een 
goedwillige en gemoedelijke bevolking, in het alge

meen bereid zich te onderwerpen aan het gezag, over 
haar gesteld, maar ook prijsstellende op hare vrijhe
den, die zij zoo lange jaren mocht bezitten. Bovendien 
doet de meerderheid der burgerij confessie van haar 
Christelijke beginselen en richt zij daarnaar handel en 
wandel. Ik vertrouw, dat U hiermede rekening zult 
houden en wensch U wijsheid toe om dit volk in alle 
verstandigheid te leiden. 
Ik heb er al op gewezen, dat de toekomst zeer onzeker 
is, gezien van menschelijk standpunt; wij zijn van gis
teren en weten niets. 
Maar gelukkig, daar is een God vol van wijsheid en 
kennis, en die naar zijn raadslag de wereld bestuurt en 
leidt en ook Vlaardingen beschikt alles wat Zijne Hand 
noodig keurt. 
Dit te mogen weten en gelooven geeft rust voor het 
gemoed en kan alleen de kracht zijn voor degenen die 
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te arbeiden hebben aan de taak, die hun is toever
trouwd, ook op het terrein van het gemeentelijk leven. 
Zij dit U, mijnheer Hansen, geschonken en moge ik U 
hiermede het teeken Uwerburgemeesterlijke waardig
heid overdragen'. 

In zijn rede merkt Hansen o.m. op dat hij rekent op 
loyale medewerking van het gehele gemeente
personeel. Hij eist van hen niet dat zij op korte termijn, 
tegen wil en dank, nationaal-.socialist worden, maar 
hij eist wel dienstbaarheid aan de gemeenschap, ge
hoorzaamheid aan de geldende rechtsvoorschriften en 
medewerking aan de tenuitvoerlegging daarvan en 
'een loyale samenwerking met en een hoffelijke hou
ding tegenover de bezettings-autoriteiten. Ik acht dit 
een lands- en volksbelang bij uitstek. Aan hen onder 
de gemeente-ambtenaren die denken, dat zij nog wel 
kunnen afwachten, of degenen die denken, dat zij, on
der 't mom van samenwerking, door ondergrondsche 
actie het opbouwend werk kunnen ondermijnen of 
bemoeielijken, geef ik den vriendelijken raad, "Spaar 
U die illusie, schakel U bijtijds om of trek U bijtijds 
terug, want ik zal U weten te onderkennen en dan zal 
ik van geen gekscheren weten'". 
Verder zei hij tegen de bevolking dat hij begreep dat 
zijn benoeming tot burgemeester 'door U, die helaas 
voor het meerendeel nog afwijzend tegenover het na-
tionaal-socialisme staat, met gemengde gevoelens is 
ontvangen. Ik persoonlijk twijfel er echter niet aan of 
gij zult eerlang tot de overtuiging komen, dat er meer 
is dat ons bindt dan wat ons scheidt'. 

Hij beëindigde zijn toespraak als volgt: 'In de hoop, 
dat onze gezamenlijke arbeid mijne medewerkers, 
moge strekken tot heil van deze gemeente en tot heil 
van Volk en Vaderland, verklaar ik mijn ambt als 
Burgemeester van Vlaardingen te aanvaarden. Deze 
verklaring wil ik bezegelen met de leus, welke in 
lang vervlogen jaren zoo menigmaal in deze eeuwen
oude stad van Zeevaarders weerklonken moet heb
ben, de leus onzer vaderen: "Hou zee!'". 

(Door een aantal aanwezigen werd met dit "hou zee" 
ingestemd). 

20 Ingesteld is een Centraal Bureau Huisvesting. 

In verband met het voorkomen van buiktyphus waar-
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schuwt de burgemeester ervoor géén ongekookte 
melk of ongekookt water te drinken. 

22 F. van T., wonende aan de Groeneweg, doet 
aangifte van diefstal van ƒ 4.000,-, die hij in zijn tuin 
had begraven. Met behulp van een politiehond wordt 
zijn buurman J.R. als verdachte aangewezen. Het 
geld wordt echter niet gevonden. 

23 Het Bureau van de Armenraad wordt ver
plaatst van Markt 14 naar het Handelsgebouw aan de 
Parallelweg. 

27 Op 76-jarige leeftijd overleden Pieter van den 
Berg, oudste firmant der Stoomtimmerfabriek "De 
Akerboom" en oud-opperbrandmeester. 

Pieler van den Berf> (r) als lid van het College van 
Brandmeesters (ca. 1915). met v.l.n.n: A. Maarleveld Azn., 
J. Grijfijn, F. Binnendijk, D.L. Baauw. .IJ. van Heijst en 
A. van Santen. 27 augustus 

September 

3 Voor verhuizingen binnen de gemeente is 
voortaan vergunning van de burgemeester vereist. 

4 Opening van het filiaal van Schoenenmagazijn 
"Waco", Hoogstraat 202. 

Concert van de Christelijke Harmonie-Vereeniging 
"Sursum Corda" op het Feestterrein aan de Broek
weg. 

6 P. Vink en C. van der Windt zijn 40 jaar in 
dienst bij de firma IJzermans & Co. 



17 Het aantal gevallen van diphterie neemt toe. 

19 Opening van het V.F.C. Sportpark aan de 
Sportlaan in voormalig Vlaardinger-Ambacht. 

24 De Vlaardingse recherche arresteert twee 
rijwieldieven en twee helers, waardoor een flink aan
tal rijwieldiefstallen wordt opgelost. 
NB. Van de zeer vele fietsen die in 1943 werden 
gestolen werd het merendeel later teruggevonden, 
maar dan ontdaan van de banden. 

30 Als eerste optreden in Vlaardingen geeft Jan 
de Peinder in zaal "Excelsior" een piano-avond. We
gens zeer grote belangstelling wordt dit concert op 5 
oktober herhaald. 

Oktober 

1 Andermaal roept de burgemeester op tot het be-

Politie-elftal 1943: v.l.n.r.: Kloots, Barends, Rijsdam, Jansen, 
Streefkerk, Vervoort, L. van Nieuwenhuyzen: gehurkt Poot, 
Tamboer Vermaat: zittend De Riimph: 19 september 

waken van objecten van de Duitse Weermacht, waar
aan nog steeds sabotage wordt gepleegd. 

Het Timmer- en Aannemingsbedrijf Weerheijm be
staat 25 jaar. 

4 De zomertij d wordt beëindigd. 

8 Opgericht een afdeling Vlaardingen van de Ne-
derlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars. 
Voorzitter Mr F.O. Fock, secretaris J. Erkelens. 

De Vlaardingse autobus van de R.E.T. vervoerde in 
het eerste halfjaar 1943 408.415 passagiers. 

A.C.W. ten Cate te Breukelen en E. Hofman te Gro
ningen worden benoemd tot hulpprediker bij de Her
vormde Gemeente. 

9 Ds H.J. Heida, predikant bij de Gereformeerde 
Kerk van Vlaardingen, vraagt emeritaat aan. 

i 5 De burgemeester roept de bevolking op bedde-
goed en onderkleding in bruikleen beschikbaar te stel
len voor de in te richten noodziekenhuizen. 

27 De Jozef Israëlsstraat en de Da Costastraat zijn 
verdoopt in Frans Halsstraat en A.C.W. Staringstraat. 

De timmermanswinkel van Weerheijm aan Het Pad, met 
reklame voor de destijds vaak geleverde rolluiken, 1 oktober 
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29 D. Haddeman is 40 jaar in dienst van de 
Gemeentereiniging. 

November 

1 Het bijkantoor Vlaardingen van het Geweste
lijk Arbeidsbureau Rotterdam verplaatst naar Raad
huisplein 5, het voormalige Raadhuis van voormalig 
Vlaardinger-Ambacht. 

Begonnen wordt met verplichte voorlichting aan de 
bevolking inzake zeitbescherming tegen de gevolgen 
van luchtbombardementen, voor alle inwoners boven 
de 15 jaar. 

6 "Wel getroffen, maar niet verslagen". Geopend 
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"St CcwLilia" met links vooraan H J Verburgh, 14 november 

aan Emaus 54 een vis- en visconservenzaak van P.M. 
Zegers, voorheen gevestigd Groenlandstraat 6a, Rot
terdam-West. 

9 Te Hillegersberg op 85-jarige leeftijd overleden 
Cornelis Pot, vroeger reder en scheepsbouwer te 
Vlaardingen. 

10 Aangifte van nieuwe leerlingen is mogelijk 
voor de Christelijke School, Prins Alexanderstraat, 
'voorheen Wilhelminastraat'. 
NB. Alle straten die herinnerden aan levende leden 
van het Koninklijk Huis of aan Joden, zijn door de 
Duitse bezetter herdoopt. De Wilhelminastraat werd 
zodoende "Prins Alexanderstraat". Door de toevoe
ging Voorheen Wilhelminastraat' werd dus aan de 
herdoping volkomen voorbijgegaan! 

14 H.J. Verburgh is 40 jaar lid van het Rooms Ka
tholiek Parochiaal Zangkoor "St. Caecilia". 

December 

3 Ds P.M. Luca, predikant bij de Remonstrants 
Gereformeerde Gemeente, neemt een beroep naar Lei
den aan. 

7 In de Remonstrantse Kerk aan de Hoflaan 
piano-recital door Marinus Flipse. Wegens grote be
langstelling wordt dit recital herhaald op 8 februari 
1944. 

10 Aan de Nieuwelaan is gevestigd een vis-
conservenfabriek van Joost Pot. 

16 Drukkerij Van Dooren bestaat 50 jaar. 

18 Met een door de omstandigheden gehalveerd 
aantal muzikanten geeft de Harmonievereeniging 
H.V.O. een concert in de Afslagzaal van het Handels
gebouw. 
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23 Gestolen: 19 konijnen. De daders van deze dief
stal worden in Schiedam aangehouden, maar nog 
slechts acht dieren konden aan de eigenaars worden 
teruggegeven. 

Aan de heer M.C. Siezen, oud-burgemeester, wordt 
eervol ontslag verleend als ambtenaar van de Burger
lijke Stand. 

30 Op 71-jarige leeftijd overleden Harmen 
Jousma, oud-schoolhoofd van Openbare School E aan 
de Prins Hendrikstraat en School C aan de Ooster
straat. 

Klas met meester Jousma (School E. Prins Hendrikstraat}. 
Zittend v.l.n.n: Lankester, C.P. van Huiten, Metta Bekkering, 
Jaantje Maarleveld, onbekende, Hitih Kop, Jo van der Pijl. 
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