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"De Maasmonder", 5 januari t/m 5 mei 1945, 

"lek Waeck", Nederlands Christelijk Dagblad 9 mei 1945 t/m 

10 november 1945, 

"De Luistervink" Vlaardingsche Editie I I mei 1945 t/m 

14 november 1945, 

"Nieuwe Vlaardingsche Courant, in samenwerking met ' lek Waeek" 

illegaal augustus 1943 mei 1945, 16 november 1945 t/m 

28 december 1945. 
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Januari 

3 Uit het illegale blad "lek Waeck" "Tastend zijn 
WIJ 1945 binnengegaan, als onbekenden, die weten, dat 
geen vrede, geen rust ons wacht, doch harde en opofferen
de stnjd - niet om mensen en mensenbelangen Wat doet 
het er ten slotte toe of we zelf een voorname rol spelen in 
het wereldgebeuren'' Of wij zelf de leeftijd der sterken 
bereiken'' Staat dit leven met zijn strijd niet in dienst van 
de waarheid en gerechtigheid, welk doel kan dan het leven 
waard zijn''" 

5 Bekendmaking "Alle mannelijke Nederlanders en 
staatloozen, behorende tot de lichtingen 1905 tot en met 
1928, zijn verplicht te werken in het kader van de arbeids-
inzet" 

"Goedkoop leven 

Als ik bij gunstig winterweer 
Zoo door de stad eens loop, 
Dan denk ik telkenmale, 
Wat leven wij goedkoop' 
Je kunt geen kleeren kopen 
Hebt oude schoenen aan, 
Je moet bij sneeuw en regen 
Met natte voeten gaan 
Je kunt ook met meer rooken 
Want er is geen tabak. 
Je houdt duf of je wilt of niet 
De centen in je zak 
Voor 20 cent per dag 
Dan haal je een dine 
En als je niet te hongerig bent 
Stelt dit je best tevree 
De melkboer en de boterboer 
Die zie je niet verschijnen. 
De slager en de kruidenier 
Zijn langzaam aan 't verdwijnen' 
Je houdt je centen m je zak 
Al heb je geld bij hopen, 
De wmkeljuf schudt steeds het hoofd 
Wanneer je iets wilt koopen 
Geen borstelwerk is meer te koop 
Geen zeemlap of geen spons 
Slechts een mijnheer komt wekelijks terug 
Om uw begrafenisfonds' 

L vd Plaat" 

Ter voorkoming van rachitis (z g "Engelse Ziekte") wor
den gratis vitamine-D tabletten verstrekt voor kinderen 
van 3 maanden tot 3 jaar 

Advertentie 
"Wie wil tegen ruime vergoeding een 7- of 14-jdngen jon
gen dagelijks een goeden warmen maaltijd verstrekken'' 
Roodenburg, Leliestraat 35" 

Advertentie 
"Wanneer U zorgt voor een lapje en voering maken wij 
voor u binnen 14 dagen een pet met onbreekbare klep 
Heeren-Modemagazijn Kornaat, Hoogstraat 192" 

8 Aanslag op het Gewestelijk Arbeidsbureau aan het 
Raadhuisplein, in het voormalig Vlaardinger-Ambacht 

9 Op 73-jange leeftijd overleden de schilderspatroon 
Anj Schouten Cz Hij was onder meer Kerkvoogd van de 
Ned Hervormde Gemeente, Regent van het Diaconiehuis 
aan de Emmastraat en secretaris van de Vereeniging voor 
Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs 

12 BIJ de kleinhandelaren is per persoon en tegen mle-
venng van de bovenste helft van de groenten-distnbutie-
bon Ie periode, 1/4 kg zuurkool verkrijgbaar 

Als strafmaatregel voor de op 8 januan 1945 gepleegde 
aanslag op het Gewestelijk Arbeidsbureau is de "spertijd" 
verlengd van 's avonds 18 00 uur tot 6 00 uur 's morgens 

In verband met diefstallen worden "vele arrestaties" ver
richt In de eerste maanden van 1945 werd onder veel 
meer gestolen Weckpotten met inhoud, rabarber, dekens, 
babygoederen, rogge, winterjas, colbertcostuum, dames
mantel, spijsoliebonnen, melk van een koe, schoenen, 
boter, geld, consistentvet, huishoudelijke voorwerpen, 
straattegels, kolen, cokes, suikerwerk, wringer, actetas, 
jekker, beddegoed, kleding, camerbanden, erwten, hout, 
wasgoed, gordijnen, rundvet, een schaap, likeur, jenever, 
spiritus, cocosmatten, namaakjam, broden, broodbonnen, 
kaneelsurrogaat, gasolie, levertraan, stijfsel, klompen, 
fietsen, kunsthomng, diverse levensmiddelen, aardappe
len, konijnen, koeien, carbid, suiker, tarwebloem, var
kens, geiten, kippen, een haan, een hert, pinken, rijwiel-
banden, jute zakken, kazen, pakpapier, tarwe, zout, groen
ten, roeiboot, palen, een kalf, koffiesurrogaat, stroop, bak-
kersvet, bruine bonen, hitten (paarden), witlof en geld, dat 
meegegeven was om voedsel te kopen 
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26 Leesbibliotheek en Kunsthandel D. Blijleven, 
Waalstraat 68, kan tot 1 april 1945 geen bindwerk en lijs-
tenwerk aannemen, daar hij wegens kolennood zijn bedrijf 
moet stilleggen. Winkelverkoop en leesbibliotheek gaan 
echter gewoon door. 

28 L.G. van der Maarel is 50 jaar in dienst bij de N.V. 
Scheepswerf "De Nieuwe Maas". Van der Maarel begon 
op 13-jarige leeftijd als leerling hout-scheepmaker op de 
werf van de Gebr. Van der Windt aan de Kortedijk. 

30 Op 80-jarige leeftijd overleden de oud-afslager van 
haring en vis in het Handelsgebouw, Cornelis Baas: "Een 
zeer geziene persoonlijkheid, een man van den ouden 
stempel". 

Februari 

2 Op ruim 38-jarige leeftijd overleden in kamp 
Belzen Abraham Maat, in leven bedrijfsleider van N.V. 
Drukkerij "Vlaardingen" aan de Bleekstraat. Maat werd in 
september 1943 gearresteerd in verband met het drukken 
van het illegale blad "Trouw". 
Bij dezelfde drukkerij werd later ook het illegale blad "lek 
Waeck" gedrukt. 

Suikerbieten ter vervanging van aardappelen. 
Het voorlichtingsbureau van de Voedingsraad schrijft: 
"De huisvrouw, die over suikerbieten mocht beschikken, 
raden wij aan deze niet alleen voor de bereiding van 
stroop te gebruiken. De voedende bestanddelen van de 
suikerbiet worden dan niet ten volle gebruikt. Het meeste 
profijt heeft men er van, wanneer men de bieten in plaats 
van aardappelen in maaltijden verwerkt en het kooknat tot 
stroop verwerkt. Door hun zoete smaak zijn suikerbieten 
uitstekend met roode kool, roode bieten en zuurkool te 
verwerken. Voor andere gerechten kan men ze heter ver-
pulpen en verzuren. De bijna smakelooze witte pulp, die 
dan verkregen wordt, is als bindmiddel en vervan
gingsmiddel van aardappelen in alle mogelijke gerechten 
te gebruiken. Uil het vocht dat overblijft is stroop te 
maken ". 

Linzel, arts, voortaan gehouden op "Vlaardingen Oost" 
(Havenbedrijf Vlaardingen-Oost). 

In verband met de kolenschaarste wordt de druk op de 
waterleiding tot de helft verlaagd. 

16 Voortdurend verdwijnen verkeersborden uit de 
stad. Dit wordt door de Duitse Weermacht als sabotage 
aangemerkt, waarvoor de gehele burgerij aansprakelijk zal 
worden gesteld. 

BEKENDMAKING 
r)eBURGEMI£h;srKRvanVI.,\ARDINGEN 

maakt bekend, dal voortdurend verkeersborden ver-
dHijnen. Dit wordt door de Duitschc Weermacht als 
sabotage aangemerkt, waarvoor 

de geheele burgerij aansprakelijk 
zal worden gesteld. 

\ erder wordt er nogmaals op gewezen dat: 

1. Wielrijders gebruik moeten maken van rijwielpaden, 

2. of op de rechterweghelft moeten rijden, 

3. niet meer dan t w e e wielrijders naast elkaar mogen 
rijden, 

4. dat het verkeer op den weg niet mag worden gehin
derd door onnoodig stilhouden of bij elkaar staan. 

Wielrijders, die zich voortaan nog aan 
verkeersovertredingen schuldig maken, 
zullen worden verbaliseerd, terwijl hun 
rijwielen verbeurd verklaard zullen 
worden. 

Vlaardingen, 14 l 'ebruari 194.S 

l)e Burgemeester voornoemd, 

W. H A N S E N 

De gehele burgeri j zal aansprakelijk w o r d e n gesteld, 16 februari 

De middag-kerkdiensten in de Nieuwe Kerk aan de 
Binnensingel worden gedurende de maand februari 
wegens de aanhoudende koude stopgezet. Ook de zater
dagavond wijdingsdiensten in de Grote Kerk staan stil. 

12 Wegens kolennood wordt het spreekuur van E.J. 

Via de kleinhandelaren in consumptie-aardappelen wordt 
in verschillende steden in het westen van het land overge
gaan tot distributie van suikerbieten, tegen 9 cent per kg. 

21 Brief aan burgemeester W. Hansen en de plaatse
lijke gemachtigde voor de Voedselvoorziening: 
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"Namens vele aangeslotenen hij de centrale keuken meen 
ik te spreken wanneer ik U er op attent maak dat gedu
rende de 8 dagen, dat wij ons voedsel van de centrale keu
ken noodgedwongen moeten betrekken meer water is ver
strekt dan werkelijk voedzame spijs. Dringend verzoek ik 
U een zodanige verandering in de samenstelling van het 
eten te brengen dat het werkelijk voedsel wordt waarop 
men niet alleen kan leven maar ook z'n werkzaamheden 
kan verrichten. De stamppot van vorige week z-g. aardap
pelen met kroten was weinig meer dan een emmer blubber 
met een kleurtje! Soep van Dinsdag 98% water. Slechts 
éénmaal troffen we een maal bruine boonensoep dat er 
mee door kon, doch noodzakelijk ook aangevuld moest 
worden om het stevig te 
maken! Levendig begrijp ik, 
dat U geen soep met spek of 
worst kunt verschaffen, doch 
voor het heusch niet geringe 
bedrag van f 1,40 per per
soon per week zou m.i. wel 
wat beters te verschaffen 
zijn! Is het zoo onmogelijk 
om het volle rantsoen aard
appelen te verschaffen in 
één of twee middagen ? U is 
er toch zeker ook wel van 
overtuigd dat de in het voed
sel verwerkte groote hoe
veelheden suikerbieten een 
zeer slechten invloed hebben 
op de ingewanden van den 
mensch! Het is en blijft een 
voedsel voor de dieren. Zelfs 
wanneer het aan paarden in 
eenige hoeveelheid wordt 
verstrekt heeft zulks voor het beest funeste gevolgen! 
Dringend doe ik een beroep op uw menschlievendheid ten 
spoedigste verandering in de samenstelling van het voed
sel uit de "gaarkeuken" te brengen, teneinde te voorko
men, dat nog meerdere menschen niet meer in staat zijn 
hun werkzaamheden te verrichten of zich onder behande
ling van een dokter moeten stellen ". 
De burgemeester en de gemachtigde verweren zich door 
op te merken dat het niet van de plaatselijke voedsel
voorzieningsautoriteiten afhangt, hoe de samenstelling 
van het eten is. De hoeveelheden grondstoffen zijn 
beperkt, terwijl de plaatselijke autoriteiten geen zeggen
schap over de kwaliteit hebben, en wat verstrekt wordt al 
veel meer is dan met de ingeleverde distributiebonnen 
overeenkomt. Van een keus voor beter voedsel vanwege 

Op zoek naar restanten van 

(Foto: J 

de ƒ 1,40 per week kan geen sprake zijn. Grote hoeveel
heden suikerbieten worden niet toegevoegd. Bij stamppot 
is dat gemiddeld 20% en bij soep 4%. Deze percentages 
blijven belangrijk beneden de door het Rijksbureau toege
stane waarden, welke voor een normale maag onschade
lijk zijn. 

Maart 

2 Advertentie: "Wij zitten er lelijk mee! Want wij 
vermissen nog steeds enkele watervaatjes en kunnen daar
om onze andere clientèle niet tijdig bedienen. Wilt u die 
ons a.u.b. terug bezorgen. Voorbaat dank. L. Moerkerken, 

Koloniale Waren, Watersto
kerij, Oranjelaan 39, Vlaar-
dinger-Ambacht". 

9 De Höhere SS-und 
Polizeifuhrer Rauter draagt 
de politie op met alle haar 
ten dienste staande middelen 
te verhinderen, dat bomen 
en struiken in plantsoenen 
en langs wegen, straten en 
pleinen worden gekapt of 
verwijderd. De bewoners 
van straten etc. waar bomen 
of struiken staan, worden 
mede verantwoordelijk ge
steld voor het kappen of ver
wijderen hiervan. 

[Van door Zweden in het 
noorden van ons land aange
voerd meel wordt het zoge

naamde "Zweedse wittebrood" gebakken, dat in het wes
ten van het land wordt gedistribueerd]. 

"De weldaad van het Zweedsche Roode Kruis ": 
"Nederland heeft zoo vaak andere volken in nood bijge
staan: Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Rusland, 
Finland enz. en nu het zelf aan den hongerdood is prijs
gegeven wordt het door Zweden geholpen. Genietend van 
deze sympathieke daad, waardoor althans voor één week 
de ergste nood is gelenigd, zal er bij ieder zeker groote 
dankbaarheid uitgaan naar het Zweedse volk. 
De distributie van het voedsel is vlot verhopen. Nadat 
eind vorige week de bonnen waren ingeleverd, werd reeds 
maandagmorgen 9 uur met de uitreiking begonnen. 
Natuurlijk waren er menschen die vóór het openingsuur 

de gaarkeuken, 21 februari 

Sluimer) 
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Stamppot bi| 100 |aar Cees van der Burg, 12 april 

(Foto: collectie fam. Struijs) 

voor de winkels gingen staan maar noodig was dat niet. 
Er waren volgens voorschrift volgnummers uitgereikt en 
naar deze nummers was de uitreiking georganiseerd, 
zoodat ieder zonder lang te wachten, vlot kon worden 
geholpen in den daarvoor bestemde tijd. 
Hulde aan het Zweedsche Roode Kruis! Hulde ook aan 
allen die hebben medegewerkt aan een vlotte distributie!" 

De kerkeraden van de Ned. Hervormde Kerk en van de 
Gereformeerde Kerk besluiten tot het houden van 
gemeenschappelijke biduren in verband met de nood der 
tijden, beurtelings in de Grote Kerk en in de Oosterkerk, 
op donderdagmiddag om 3 uur. 

14 Overleden is Jan Hendrik van de Wijngaart, 
Commissaris van Politie buiten dienst. 

16 De krant "De Maasmonder" verschijnt op klein 
formaat en in 6 kolommen in plaats van de gebruikelijke 9 
kolommen. 

Op 82-jarige leeftijd overleden Johannes Cornells 
Hofman, lid van de gemeenteraad en medewerker van de 
krant "De Maasmonder"; medeoprichter van de Ver-
eeniging "Volksbelang" en van de Coöperatieve Bakkerij 
"De Voorloper". 

23 [Engelse jachtbommenwerpers vernietigen de V-1 
lanceerbasis en brandstoftanks bij de Sunlightzeepfabriek 
aan de Nieuwe Maas]. 

In verband met vele vernielingen en baldadigheden zijn 
het Hof en het Oranjepark gesloten voor diegenen die niet 
in het bezit zijn van een toegangskaan. Toegangskaarten 
worden in zeer beperkt aantal verstrekt aan ouden van 
dagen en andere personen die naar het oordeel van de 
directeur Gemeentewerken daarvoor in aanmerking 
komen. 
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April 

12 Feest bij de Vaten- en Kistenfabriek firma C. van 
der Burg & Zn, wegens de herdenking van de lOOe 
geboortedag van de oprichter C. van der Burg. Gelijktijdig 
wordt een nieuw schaftlokaal met toneel, plaats biedend 
aan 300 personen in gebruik genomen. Het personeel werd 
daarbij onthaald op een stamppot maaltijd. 

13 Procesverbaal opgemaakt tegen mensen die balken 
en binten om als brandhout te dienen, uit hun huis hadden 
gesloopt, waardoor gevaar voor instorting ontstaat. 

Procesverbaal opgemaakt tegen zeven Vlaardingers 
wegens inlevering van vervalste distributiebonnen. 

27 Procesverbaal opgemaakt tegen de 40-jarige arbei
der A.M. terzake van prijsopdrijving van brood (ƒ 40,-), 
sigaretten (ƒ 1,- tot ƒ 1,40 per stuk) en lucifers (ƒ 17,50 per 
pak). 

R.N. J. de Zeeuw is 25 jaar apothekers-assistente bij 
Apotheek Backer aan de Hoogstraat. 

R.N.J. de Zeeuw, 25 jaar assistente bij Apotheek Backer, 27 april 



Voedseldroppings, 29 april 

Vlaardingse meisjes bedelen "verkleed in verpleegsters
uniform" om voedsel. In de krant wordt dit gedrag scherp 
afgekeurd: "Er zijn nog "heilige" dingen, die men niet 
voor practijken mag gebruiken die niet door de beugel 
kunnen: verpleegsterscostuums moet men niet in opspraak 
brengen". De krant dreigt voorts met publicatie van de 
namen van de meisjes als ze het uniform nog een keer mis
bruiken. 

[Geallieerde vliegtuigen droppen levensmiddelenpakket
ten], 

NB. In de krant wordt deze gebeurtenis niet met zoveel 
woorden genoemd. Slechts in het Buitenlands Overzicht 
in "De Maasmonder" van 4 mei 1945 wordt het volgende 
medegedeeld: "Er heeft een bijeenkomst tusschen een 
geallieerde commissie, waaronder Prins Bernhard, en de 
Duitsche bezetting plaats gevonden waarop een overeen
komst over onze voedselvoorziening is getekend. De vlieg
machines blijven voorlopig voedsel brengen. Tegelijker
tijd komen Engelsche zeeboten met voedsel de Waterweg 
binnen die de weg gewezen worden door de Duitschers. 
Tenslotte komen er vrachtauto's uit Noordbraband met 
voedsel over een door de Duitschers vrijgegeven autoweg. 
200 Engelsche vrachtauto's zullen in Nederland komen 
om het voedsel van de vliegvelden en Rotterdam te helpen 

vervoeren. Ten slotte komen er steenkolen over door de 
Duitschers vrijgegeven rivieren. Wij hopen dat de hon
gersnood thans spoedig tot het verleden zal behoren ". 

Mei 

4 Op de mare dat de Duitsers zich hadden overgege
ven, ontstaat een spontane, uitbundige vreugde, die echter 
voorbarig bleek te zijn: veel mensen werden opgepakt, 
weggesleurd, vernederd en mishandeld. 

5 De abonnees van "De Maasmonder" ontvangen 
een op roze-rood papier (dat voor "oranje papier" moest 
doorgaan), gedrukt nummer, waarin de bevrijding van 
Nederland van de Duitse bezetting wordt aangekondigd: 
"Gode zij dank. De vijand is verslagen ". Zo begint een 
proclamatie van burgemeester M.C. Siezen. "Ook ons 
Vaderland is bevrijd van den Moedigen druk, waaronder 
WIJ bijna vijfjaar gebukt gingen". De burgemeester roept 
vervolgens de burgerij op zich in deze dagen op dezelfde 
waardige wijze te gedragen, als waarop zij zich in het 
algemeen tijdens de bezetting gedragen heeft: "Laat nie
mand zich laten verleiden tot daden van geweld tegenover 
hen, die in woord of daad met den vijand hebben 
geheuld". "Niemand zal zijn straf ontlopen die hij door 
zijn houding tegenover de vijand verdient. " Verder deelt 
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Proclamatie 
van (ien Burgemoratri ^an \'Liaidinj:en 

aan de in\voiir*r'» Hior gemeente 

Mc(!eljnrgfir«' 

Gode zi] dank 
De vijnn 1 iH verslagen. 

Ook oti0 Vaderland H Wevnjd van den blo^digen 
drak, waaronder wij lnjna \ijf jaren gebukr gingen. 

Oedmagt L allen in (l«>ee da^en van dankliaurheid 
en vreiif^de op dezcifdo waardige wirze, als waarop 
I ' zich in het lUfreroeen ti)clen8 de Ije7eiting ge
dragen Iiel)t 

Laat niemand 7ich luten verleiden tot daden van 
geweld tegenover hen, die in woord of daad met-
den viiftiid hobhöu golieuld. 

Woeat er \an overtuigd dat iiiemand aijn nti if 
onttoopen zal, die h ] loor «ijii bonding te^^enovci 
^* ' \ ei dient 

i-iaii me Ie te wfik. n 

ReKcren, dus ook m k iliiuc en zclfbebeer!>chin? Want 
vergeet met dat wanordt. unuiede bi-tcelccnt, 6ok voor 
hen die daar tijdebjk pirtij v n wdicn trekken 

Tn . . wy hebben ecu leidster in ons midden in ons 
aller Koningin Wilhelmina Zij heeft leer groote ervaring, 
ZIJ IS verstandig als de knapste advocaat, iij heeft zich 
onder de groote mogendheden njachtig'. vrienden gcnnaki 

/.\) staat onkieukba^r bov-cn alle partijen en btlan^en 
en heeft met haar hms t-cn tnditie ^an haar gesiacht o\ 
te houden die in di vijt woon cfi du 
iitaan (jekcnmerkt wordt 

In haar eenvnudijj \crbli| 
men noch V's haar te tr^ 
de hulp van Oranje niet 

„Dit ïal w.a.irachtig i 
lot slot nop een coiipfl 

N I K L W S B U U C H T K K 

VUnr iUr iKei ] ', M e i lUt5 

a 25 jaar, eeii hlik uit 
de tiiatone der 

Jeugddienstbewejpng 
sla<l)f«i.u<>t i e l i « e r .F On 

t\m vt 

GKLDUrK nONKKN 

BLd 

\V»t Oo.! 1 

Lc\e Nederland en 1 

Radio-Oran 
S Mei 8 uur 
krachten in. 

hij mee dat voor het gehele land de staat van beleg is afge
kondigd en dat daarom de bevelen van de militaire macht 
nauwgezet moeten worden opgevolgd. "En danken wij 
God, die ons uit zoo hangen druk heeft bevrijd. Leve 
Nederland! Leve de Koningin!". 

De verschijning van het Bevrijdingsnummer van "De 
Maasmonder" betekende tevens het einde van deze krant, 
omdat op 6 mei 1945 de zogenaamde "Persverordening" 
van kracht werd, waarbij een verschijningsverbod werd 
uitgevaardigd voor alle Nederlandse dagbladen die tijdens 
de Duitse bezetting bleven uitkomen. De uitgevers van 
"De Maasmonder" twijfelden er niet aan dat zij een ver
gunning zouden verkrijgen om het blad opnieuw te kun
nen laten verschijnen: "ons blad werd toch algemeen het 
hovengrondsch-ondergrondsch orgaan genoemd en de 
manier waarop wij gedurende de bezetting de waarheid in 
onze berichtgeving en andere dingen hebben dunden zeg
gen is U allen bekend". 
Inplaats van "De Maasmonder" ontvingen de abonnees in 
de tussentijd het ondergrondse illegale blad "De Luister
vink", waarmee "De Maasmonder" voorheen reeds in ver
binding stond. 

Op de hoek van de Schiedamseweg en de Hoflaan wordt 
de 15-jarige Dirk Johannes den Hond, wonende Arnold 
Hoogvlietstraat 67, door geweerkogels gedood toen hij 
stond te kijken bij het kaalknippen van vrouwen en meis
jes die zich met de Duitsers hadden afgegeven. 

De schoenherstelinrichting van J. Klein aan de Peperstraat 
bestaat 50 jaar. 

Geboren: Irene, dochter van A.B. Simon en M. van 
Krimpen, Borneostraat 37. 

6 Rumoerige zondag. De emoties over de bevrijding 
hebben de bevolking uit haar evenwicht gebracht. 
Naar aanleiding van het gerucht dat Canadezen Vlaar-
dingen zouden binnenrukken trekken honderden mensen 
tevergeefs naar Vlaardingen-Oost. 

De laatste Duitse troepen die zich nog ophielden in de 
Julianakleuterschool en de Dr de Visserschool in voorma
lig Vlaardinger-Ambacht, vertrekken. Na zich 's morgens 
om 7 uur verzameld te hebben op de Kethelweg mar
cheren zij met stille trom af. 
Na de afmars van de Duitse troepen worden uit de verla
ten gebouwen vele fietsen, vaten petroleum en mudden 
kolen gestolen. 

Dankstonden in alle kerken. In de Grote Kerk wordt twee 
maal achtereen een dienst gehouden. Het gezongene en 
gesprokene beweegt zich rond de psalmen 46 en 66 en de 
profetiën van Jesaja. Alle diensten worden besloten met 
het staande zingen van het eerste en zesde couplet van het 
Wilhelmus. 

De extra-collecte ten behoeve van Nederlands 
Volksherstel brengt in de Ned. Hervormde Kerk ƒ 9.073,-
op. 
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Het opbrengen van NSB-ers, 7 mei 

Burgemeester Siezen neemt zijn plaats weer in, 7 mei 

7 Nationaal-socialisten en personen die met de vij
and hebben geheuld, worden in hechtenis genomen om te 
voorkomen dat zij aan de wraak van de bevolking zouden 
worden overgelaten. 

Burgemeester M.C. Siezen krijgt bij zijn vertrek uit het 
Hofsingelziekenhuis, waar hij onder schuilnaam werd ver
pleegd of was "ondergedoken", een aubade van de ver
pleegsters, onder leiding van muzieklerares Jeanne Ver
schoor. Namens het ziekenhuisbestuur wordt de burge
meester toegesproken door J. van Toor Hzn., welke toe
spraak wordt beantwoord door de burgemeester, die 
bedankt voor de verpleging. 

Op de Markt is een grote menigte getuige van de terugkeer 
van de burgemeester op het stadhuis. De burgemeester 
draagt daarbij zijn ambtsketen, die hij in de twee jaar van 
zijn ballingschap steeds bij zich had gehouden. 
In zijn toespraak vanaf het stadhuisbordes memoreert de 
heer Siezen wat hij in de eerste oorlogsjaren heeft moeten 
"afbijten": boeten en andere straffen, allerlei maatregelen 
van de bezetter. Totdat hij na driejaar niet meer kon en hij 
twee jaar geleden werd ontslagen. Onder daverend gejuich 
roept hij uit dat hij nooit is weggeweest, "want wie door 
de Koningin is benoemd kan niet ontslagen worden en hij 
behoeft nu ook niet herbenoemd te worden". 
Na het zingen van het Wilhelmus begeeft de burgemeester 
zich naar zijn met bloemen versierde kamer, waar ambte
naren en verdere autoriteiten hem komen gelukwensen. 

Geboren is Beatrix Irene Margriet, dochter van W.J. de 
Ligt en D.P. Kortland, Hoogstraat 95. 

8 Op het stadhuis wordt het eerste huwelijk na de 
bevrijding gesloten: de actieve ondergrondse strijder Arij 
Spruyt trouwt met Annie Vermeij. Tijdens de bruiloft 
wordt ƒ 90,70 gecollecteerd voor de nabestaanden van 
gevallen oud-strijders. 

Algemene feestdag, echter zonder georganiseerde fees
telijkheden. Wally Kasievich, Malcolm Edwardson en 
Marvin Charwat, Amerikaanse vliegers die hier waren 
ondergedoken geweest, worden op het stadhuis ontvangen 
en plaatsen de Engelse en de Amerikaanse vlaggen op de 
stadhuistoren. 

Het ophalen en rondrijden van kaalgeknipte vrouwen en 
meisjes die zich met Duitsers hadden opgehouden, vormt 
een attractie voor het Vlaardingse publiek. 
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In gezelschap van de burgemeester en zijn familie worden 
de hier verblijvende Engelse (Amerikaanse!) vliegers met 
muziek van H.V.O. en "Sursum Corda" door de stad gere
den. In de stoet lopen ook leden van de Binnenlandse 
Strijdkrachten (BS) en de "ondergrondse" mee. De stoet 
wordt door duizenden langs de route toegejuicht. 

De Volkszangavond op het "Flardingaveld" aan de 
Hofsingel onder leiding van mevrouw Verhoeff-Torn en 
met begeleiding van "Sursum Corda", wordt door duizen
den Vlaardingers bijgewoond. Tot besluit een vreugde
vuur en een fakkeloptocht door de stad. 

9 Kinderfeesten in de gehele stad. 

11 Na lange aarzeling besluit de redactie van het ille
gale Nederlands Christelijk Dagblad "lek Waeck" met dit 
blad ook na de oorlog het vaderland te blijven dienen, tot
dat "uit de verwarde toestand van het ogenblik een geor
ganiseerde samenleving ontstaat". 

Uit Rotterdam worden 50 stuks jong rundvee aangevoerd. 
"Aanstaande zaterdag zal er dus in alle slagerijen vlees 
voor de bevolking zijn". 

Onder leiding van de heer G. Don wordt in het Jeugdhuis 
van de Gereformeerde Kerk aan de Hoogstraat een 
begroetingssamenkomst voor Joodse landgenoten gehou
den. De heer Don bracht daarbij hulde aan de heer 
Graafland voor zijn hulp, aan de familie Ruygrok wegens 
het herbergen van acht en de familie Jansen wegens het 
jarenlang herbergen van 14 Joden. In dit verband werd 
ook de familie Don zelf gehuldigd. Door de heer Swart 
werd dank gebracht aan de Distributiedienst, de Politie en 
de Gas- en Waterbedrijven voor hun betoond medeleven. 
Tevens stelde hij voor een aandenken te doen aanbrengen 
in het Stadhuis. 

Muzikale wandeling door de stad. Volksspelen op het 
Emmaplein. Vreugdevuren. Lampionoptocht. Op het land 
van boer Chardon in voormalig Vlaardinger-Ambacht 
wordt een kinderfeest gehouden. 

In de zuiveringscommissie van het politie- en ambtena
rencorps worden wegens hun privé-kwaliteiten als goed 
Nederlander benoemd: Voorzitter: J. Buis, wethouder. 
Hoogstraat 144; Secretaris: B. Maat Jr, hoofdcommies 
Secretarie, Groeneweg 14. Verdere leden: Mevrouw 
Kroese-van den Brandhof, Hoogelaan 27; J.J. Kolpa, 
directeur Gemeentewerken, Hoogelaan 7; C. van der 
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Linden, Gemeente-Secretaris, Hoogelaan 14, W van 
Lent, pi commandant B T (Bewakingstroepen), 
Kethelweg 126, C Brouwer, winkelier, Voorstraat 41, P 
van der Hoeven, procuratiehouder, Anth Knotten
beltsingel 1 

14 De politie zal krachtig optreden tegen eigenmach
tig haarknippen enz van vrouwen die zich met Duitsers 
hebben afgegeven 

16 In voormalig Vlaardinger-Ambacht wordt besloten 
tot oprichting van één gezamenlijke Oranjevereniging, 
samengesteld uit de leden van alle voorgaande 
Oranjeverenigingen 

De koren "Ons Clubje", "Het Meisjeskoor" en "Viva 
Melodia", alle onder leiding van mejuffrouw Jo Mulder, 
gaan weer repeteren Als eerste staat er een lied getiteld 
"Bevrijding" op het programma 

17 Alle rijvergunningen zijn ingetrokken, ook die 
welke door de NBS werden uitgereikt In verband met de 
benzineschaarste zullen voorlopig alleen rijvergunningen 
worden uitgereikt aan artsen en personen die belast zijn 
met de voedselvoorziening en ambtenaren voor de open
bare bedrijven 

18 Burgemeester M C Siezen deelt de ingezetenen 
officieel mee dat hij op 7 mei 1945 zijn functie wederom 
heeft aanvaard 

De Vlaardingse reders bespreken in een vergadering de 
plannen voor de heropbouw van vissenj en scheepvaart 

19 De politieke gevangenen zijn te werk gesteld en 
moeten de spoorbanen schoonmaken Van velen hunner 
zijn alle roerende en onroerende goederen verbeurd ver
klaard en aan de Nederlandse Staat vervallen 

22 De Zuivenngscommissie schorst vier politieagenten 

Hedennacht zijn Vlaarding's meest bekende Weer-
machtsleveranciers en -aannemers gearresteerd Ook voor 
hen geldt snel recht is eis 

In het blad "lek Waeck" verschijnen voor het eerst 
advertenties De eerste advertentie luidt "Honderd
duizend rantsoenen kaas hebben wij DIT jaar reeds afge
leverd, ondanks alles" In de toekomst leveren wij weer 
onbeperkt Bosch - Kaasspecialist, Hoogstraat 152 

Winkels te Maassluis, Vlaardingen en Schiedam" 

23 Onder auspiciën van Nederlands Volksherstel 
wordt een vergadenng gehouden door alle plaatselijke 
verenigingen Er wordt een commissie benoemd ter 
voorbereiding van een gezamenlijk bevrijdingsfeest Dit 
feest zal in de tweede helft van augustus worden gehou
den Zangverenigingen en niet bij verenigingen aangeslo
ten zangers en zangeressen worden opgeroepen deel te 
nemen aan een zangaubade 

Te Vlaardingen is opgericht de Unie van Vrouwelijke 
VnjwiUigsters (U V V ), "beogende de welvaart van het 
Nederlandse volk te bevorderen, voor zover dit geschie
den kan door de samenwerking van Nederlandse vrou
wen" 

Voor het eerst sinds de bevrijding weer voetbal in 
Vlaardingen "Zwaluwen" speelt op de avond van de 2e 
Pinksterdag op het terrein aan de Groeneweg tegen hun 
stadgenoten van D V O V "Zwaluwen" wint met 2-1 

Het verkopen en afsteken van vuurwerk is verboden 
Gevonden munitie moet gedeponeerd worden bij de 
Binnenlandse Strijdkrachten, gelegerd in het Handels
gebouw aan de Parallelweg 

24 Advertentie 
"Vredeskleuren verft De Heer's Schildersbedrijf ook op 
UW huis, UW werkplaats" 

25 Onder gejuich van toegestroomde mensen worden 
de echte N S B -ers kaalgeknipt De op 14 mei gearres
teerde verrader S , kapper van beroep, moest meehelpen 
Nadat alle anderen waren gemillimeteerd werd ook hijzelf 
kaal geknipt 

Opgericht is het Comité "Oorlogsmonument 1940-1945", 
onder ere-voorzitterschap van burgemeester M C Siezen 
Beoogd wordt een monumentaal beeldhouwwerk, waar
van de vervaardiging na gehouden prijsvraag zal worden 
opgedragen aan één of meer bekende beeldhouwers 

26 "Obadja" en "Lietde & Vrede" maken met het tam
boers- en pijperkorps "De Pijpers" een mars door de stad 
Na terugkeer volkszang op het Veerplein en een taptoe 
door "De Pijpers" 

28 Een "Social Team" uit Noord-Brabant biedt de 
burgemeester 4 000 voedselpakketten aan De medische 
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staf van het Noodziekenhuis zal beoordelen aan wie deze 
pakketten zullen worden uitgereikt 

29 Eerste vergadering van Burgemeester en Wet 
houders na de bevrijding 

De heer Leen van Dorp, wonende aan de Binnensingel, 
wordt in het Handelsgebouw door zijn buurtgenoten 
gehuldigd omdat hij gedurende lange tijd als "Luister
vink" fungeerde, d w z dat hij clandestien naar de radio 
luisterde en daarvan gehoorde berichten in de buurt door 
gaf De kapsalon van Van der Struis op de hoek Binnen-
singel/2e Van Leijden Gaelstraat, fungeerde in die bericht
geving als een afdeling van het Persbureau Vaz Dias" 
De heer Van Dorp krijgt geld aangeboden voor een nieu
we fiets of voor een nieuwe radio' 

30 Burgemeester en 
Wethouders van Vlaar 
dingen, waarnemende de 
taak van de Gemeenteraad 
trekken in de besluiten van 3 
februari en 15 mei 1942 en 
27 oktober 1943, inzake het 
verdopen van straatnamen 
door de Duitse bezetter 
Daardoor worden de volgen
de straatnamen weer in ere 
hersteld Da Costastraat, 
Jozef Israelsstraat, Juliana 
laan, Julianasingel, Prins 
Bemhardlaan, Wilhelminasingel, Wilhelminastraat, Kon 
Wilhelminahaven en Prinses Julianabrug 

Juni 

1 De vroegere Vlaardmgse Hervormde Predikant Ds 
M Groenenberg heeft zich aangesloten bij de S D A P 

Onder de politieke gevangenen die heden terugkeerden uit 
Duitsland bevond zich de heer Varewijk uit de Voorstraat, 
die 4V2 jaar gevangen zat Direct nadat zijn terugkeer 
bekend was geworden, besloten de straatbewoners tot een 
huldiging, waarbij hem bloemen, een taart, een stuk vlees 
en andere levensmiddelen werden aangeboden 

4 Serenade door "Sursum Corda" voor de terugge 
keerde gevangenen Visser, Oosthoek, Man in 't Veld, 
Liebrechts en De Wilde 

6 Rijdende Canadese voedingswagens delen thee en 
biscuits uit Ondankbare schobbejakken hebben echter de 
euvele moed na het drinken van de thee het servies mee te 
nemen meer dan 100 koppen zijn zo verdwenen In een 
woord 'Schofterig"' 

Voetbalwedstrijd tussen "Fortuna" en "The British "ith 
Reg Team", ten bate van het oorlogsmonument 
Opbrengst f 1 000,-

8 In "De Luistervink" verschijnen lange lijsten met 
de namen van uit Duitsland teruggekeerden 

In het Zeemanshuis aan de Westhavenplaats bijeenkomst 
van circa 40 ex-politieke gevangenen uit concentratie 
kampen Besloten wordt een Bond van ex-politieke gevan

genen op te richten, met het 
doel de eenheid, ontstaan 
door het gezamenlijk lijden 
te behouden en daardoor een 
goede, nationale kracht te 
vormen voor het komende 
opbouwwerk De vergade
ring wordt onderbroken 
door de komst van muziek
vereniging 'Sursum Corda" 
Via een omkaderd berichtje 
in "De Luistervink" danken 
de oud-politieke gevange
nen "voor de ovatie, welke 
gebracht werd door de 

Vlaardmgse bevolking voor het Zeemanshuis" 

Burgemeester en Wethouders besluiten de straatnaam Ie 
Nieuwlandsteeg te doen vervallen en het plein ten zuid
westen van de Rotterdamse weg de naam "Plein 1940" te 
geven 

11 Het Badhuis van de Bouwvereniging "Samen
werking" aan de Mansstraat is weer geopend voor het 
baden en voor de warmwaterverkoop 

Voor inwoners van Vlaardingen geboren in of voor het 
jaar 1890 is per persoon 100 gram eierpoeder beschikbaar 
(Een mengsel van 12 gram of een eetlepel eierpoeder met 
twee eedepels water staat gelijk aan eén ei) 

13 Een eerste transport van 25 Vlaardmgse kinderen 
vertrekt in het kader van de Kinderuitzending 1945 naar 
Groningen 

Voedselpakketten voor de kinderen 28 mei 
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Wat van hanngloggers over was, keerde terug, 25 )uni 

14 Bij de dagelijkse terugkeer van de politieke gevan
genen (ex-N.S.B.-ers en anderen) in de stad geeft een zeer 
talrijk publiek elke keer duidelijk uiting aan haar gevoe
lens tegenover hen. De bevolking wordt opgeroepen dat 
niet meer te doen. 

15 Bij de Eerste Nederlandsche Kunstmestfabriek 
(E.N.C.K.) arriveert het eerste schip met phosphaat: 
"Holland leeft weer!". 

16 In Delfzijl worden 4 Vlaardingse loggers gereed 
gemaakt om op eigen kracht naar Vlaardingen terug te 
gaan: De hulpstomer VL 130 en de motorloggers VL 132, 
VL71enVL61. 

18 Opgericht een Vlaardingse afdeling van de 
Nationale Commissie tot Uitzending van Nederlandse 
Kinderen 1945. 

18-23 De "Nationale Hulpactie Rode Kruis" (H.A.R.K.) 
organiseert een "Feest van de inzameling". De bedoeling 
is dat iedereen de vlag uitsteekt en dat versierde wagens 
goed bruikbare goederen als kleding, schoeisel en meube

len inzamelen, ten behoeve van door de oorlog getroffen 
landgenoten. 

19 Contact met lezers: 
"Waarom zitten veel bedrijven zonder personeel, terwijl 
de Visbank vol kringeljesspuwers staat?". 

21 Heropend is de Heerenkapsalon C. van der Veer Jr, 
Nationaal en Internationaal bekroond. Kortedijk 54. 

22 In de Oude Haven liggen schepen met muffe en 
verrotte aardappelen: "Overtuigender bewijs van de rot
tigheid van het Nationaal Socialisme is niet aanwezig". 

Vanuit het zuiden des lands arriveren 20 jonge meisjes, 
leden van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, die de 
gezinsverzorging in Vlaardingen ter hand gaan nemen. Zij 
worden ondergebracht in het Weeshuis. 

23 Overleden op 56-jarige leeftijd Dammis Braven-
boer, in leven wethouder van Vlaardinger-Ambacht voor 
de Sociaal Democratische Partij. 
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25 Advertentie 
"Allen, die ons en onze gezinnen gedurende de jaren van 
gevangenschap in welke vorm ook hebhen ondersteund 
betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank 
De warme belangstelling van de zijde onzer Vlaardingse 
medeburgers bij onze terugkeer heeft ons goed gedaan zij 
was voor ons het bewijs dat men ons nog niet was verge
ten 
Vele Vlaardingse krijgsgevangenen" 

Met een autobus keert een aantal zeelieden, die 5 jaar van 
huis waren, in Vlaardingen terug 

Twee hanngloggers van de firma Van Toor amveren van
uit Delfzijl in de Vlaardingse Oude Haven 

26 Het blad " lek Waeck" gaat voortaan drie maal per 
week, in plaats van dagelijks verschijnen 

In een bijeenkomst huldigen de ex-knjgsgevangenen de 
commissies die tijdens hun gevangenschap de verzending 
van levensmiddelenpakketten verzorgden 

Lijders aan "scabies" (schurft) kunnen zich daartegen 
laten behandelen in de polikliniek van het Havenbedrijf 
"Vlaardingen-Oost" 

Juli 

5 Voor het Oorlogsmonument 1940 1945 is inmid
dels een bedrag bijeen van ruim 14 000 gulden 

6 Per dag, per gezin, mag V2 kilowatt electnciteit 
worden gebruikt 

"Stuka's", meisjes die met Duitse soldaten omgingen, 
worden nu gesignaleerd met een Engelse of Canadese sol
daat 

9 Het huisvuil wordt weer twee maal per week opge 
haald 

Het in juli 1943 geroofde luidklokje van het voormalige 
Raadhuis van Vlaardinger Ambacht is in Sliedrecht terug
gevonden Van de andere geroofde Vlaardingse klokken is 
nog niets bekend 

Begonnen wordt met de geldzuivenng de bank- en munt-
biljetten van ƒ 100, verliezen met ingang van 9 juli 1945 
de hoedanigheid van wettig betaalmiddel 

Op 66 jarige leeftijd is overleden J Bagchus, slager van 
beroep en lid van de gemeenteraad 1931/1932, 1935 -
1941 

11 Een met muziek van alle muziekkorpsen omlijste 
collecte voor Nederlands Volksherstel brengt bijna 
ƒ 9 000,- op 

Een van de grootste toneeluitgevers in ons land beweert 
dat procentueel in Vlaardingen meer belangstelling voor 
toneel bestaat dan in Rotterdam, Den Haag of Utrecht 
Gemiddeld vonden in de afgelopen 10 jaar 20 toneelop
voeringen in Vlaardingen plaats uitgevoerd door 
Vlaardingse verenigingen, terwijl 8 a 10 000 mensen per 
jaar de toneeluitvoeringen bezoeken En dat alles in een 
plaats met ruim 40 000 inwoners, die over slechts drie 
kleine en zeer slecht geoutilleerde toneelzaaltjes beschikt, 
die elk niet meer dan 200 personen kunnen bevatten 

In verband met geconstateerde typhusgevallen roept de 
burgemeester op geen ander drinkwater dan leidingwater 
te gebruiken en eventueel ander te gebruiken water vooral 
eerst te koken 

13 Het Hulpcorps Rode Kruis vertrekt uit Vlaar
dingen Het corps was gevestigd in het noodziekenhuis in 
de voormalige Gemeenteschool van Vlaardinger-Am-
bacht, aan de Raadhuisstraat Namens de gehele bevolking 
wordt in de krant dank gebracht voor het prachtige werk 
dat door dit corps is verricht 

Op een vergadering van de Commissie tot Vienng van de 
Bevnjdingsfeesten worden als data voor die feesten vast
gesteld 28, 29 en 30 augustus 1945 Tevens wordt het pro
gramma vastgesteld 

15 In het Vlaardingse wittebrood komt "Leng" voor 
het brood is zuur en slijmerig en stinkt Eenmaal gegeten 
is de maag totaal van streek Door de hoge buitentempera
tuur blijft het brood te lang warm, waardoor de sporen van 
de lengbacil actief worden De broden moeten worden 
verbrand en de broodtrommels waar het brood in zat moe
ten met sodawater worden gereinigd 

16 De tusie tussen de Voetbalvereniging 
"Vlaardingen" en de Voetbalvereniging "D V O " is onge
daan gemaakt Deze fusie was een gevolg van de oorlogs 
omstandigheden, omdat er onvoldoende spelers waren 

17 Het Vlaarding's Mannenkoor "Orpheus", dat 
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"ondergedoken" is geweest omdat het weigerde zich aan 
te sluiten bij de "Cultuurkamer", treedt voor het eerst weer 
op tijdens een uur van wijding en dank in de Grote Kerk, 
ten bate van het Rode Kruis 

"In de Vlaardingse haven neemt de bedrijvigheid toe 
Transport- en visserijbedrijf nemen weer bezit van hun 
oude rechten en ja -waarlijk zelfs hebben we op de kade 
tonnen zien kuipen' Enige kolenschepen brachten kolen 
voor de gasfabriek aan, terwijl kleine transportscheepjes 
"ruimer vaart" knjgen Men is reeds druk doende om van 
de firma Abshoven enige stoomloggers zeeklaar te maken, 
terwijl achter de gasfabriek er een prettige schepen-drukte 
is Vlaardingen herleeft' Er komt schot in'" 

Er is een enorme toeloop voor de scabiesbehandeling, 
zodat het vooral met de ontsmetting niet is bij te houden 
Voor 31 juli kunnen geen nieuwe gevallen in behandeling 
worden genomen 

Onder voorzitterschap van T de Bruijn druk bezochte 
ledenvergadering van de S D A P in het Handelsgebouw 
Besloten werd onder meer tot de stichting van een 
Commissie voor Ontwikkeling en Ontspanning, alsmede 
van een culturele raad 

19 In zaal "Excelsior" aan de Oosthavenkade wordt 
een bijeenkomst gehouden van medewerkers van het lUe 
gale blad "De Luistervink" Omdat het merendeel van hen 
slechts een andere medewerker kende in verband met hun 
werk voor het blad, leverde de kennismaking met andere 
medewerkers veel verrassingen op Als aandenken kregen 
alle medewerkers een fraai uitgevoerde oorkonde over
handigd 

Opgencht is de reisvereniging "Vrijheid boven alles" 
(V B A ) Voorzitter is A Bijl, W Wapenaar, secretaris en 
mej M Liebrechts, penningmeester 

20 Het Inter Kerkelijk Bureau (1KB) stelt voor kin
deren die geboren zijn in 1943, 1944 en 1945 twee pakjes 
Liga-kinderkaakjes per kind beschikbaar 

Eerste filmvertoning na de bezetting m het Luxor-theater 
aan de Westhavenkade De zaal is afgehuurd voor het per
soneel van scheepswerf I S Figee 

23 Te Rotterdam is de 53-jarige kassier R v G aange 
houden, op verdenking van verduistering van circa 
ƒ 25 000, ten nadele van het Vlaardingse Arbeidsbureau 

Van dit bedrag kon nog ƒ 1 100,- worden achterhaald De 
rest was opgegaan aan levensmiddelen en rookartikelen, 
die hij in de "zwarte handel" had gekocht Verdachte heeft 
ook in Rotterdam geld verduisterd 

24 In de serre van Hotel "De Maas" aan het 
Westerhoofd, houdt de Vlaardingse Zwemclub voor het 
eerst na 5 jaar weer haar algemene vergadering 

In het Handelsgebouw aan de Parallelweg druk bezochte 
ledenvergadering van de Chnstelijk-Histonsche Unie, 
afdeling Vlaardingen, waarin wordt vastgesteld dat "het 
samengaan met de A R (Anti-Revolutionaire Partij) niet 
onvoorwaardelijk wordt afgewezen, mits een gemeen
schappelijke basis van samenwerking kan worden gevon
den" 

26 Eigenaars van draaiorgels enzovoort vragen bui
tenspong hoge prijzen voor het opluisteren van straatfees
ten 

28 De plicht tot het bij zich dragen van persoonsbe
wijzen was niet alleen tijdens de bezetting van kracht, 
maar is nog steeds geldig 

Advertentie 
"Vacantie-dagreisjes per motorboot Evenals vóór den 
oorlog organiseren wij reisjes naar Den Haag Vertrek van 
Vlaardingen 8 uur, aankomst 20 uur ƒ 2,- per persoon, 
retour, kinderen half geld In Augustus Dinsdag, 
Woensdag en Donderdag 
Speciaal adres voor verenigingen, ook tochtjes naar het 
Kagermeer Bespreken bij G van Haren, Maassluis-
schedijk 1" 

29 In de Grote Kerk bevestiging en intrede van Ds 
T H Oostenbrug van Groot Ammers 

31 Op 73-jarige leeftijd overleden Jacob van der Burg 
Czn, oudste firmant van de Vaten en Kistenfabnek C van 
der Burg & Zn, Ie Van Leijden Gaelstraat 

Augustus 

2 In het kader van de actie "Noord helpt Zuid" wor
den goederen ingezameld voor Terheijden in Noord-
Brabant, de gemeente die Vlaardingen is aangewezen om 
te helpen 
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4 Advertentie 
"Het IS geen man die niet roken kan" (Daar weten de 
vrouwen van mee te praten) Hoera' Wij gaan weer starten 
en hopen weer spoedig volop te kunnen leveren Levert bij 
ons uw tdbaksbon R 15 voor vrijdag 10 augustus in 
Ligthart's Sigarenmagazijn, Westhavenkade 12 
Vlaardings Roem sigaren doen hun naam eer aan'" 

5 In de Sportlaan en omgeving Oranjefeest ter gele 
genheid van de verjaardag van Prinses Irene, met een boe-
renbruiloft met echte bruidsparen de heer Struik en Miep 
van der Kuy en Teunis "t Hoen en Janny Warnaar 

7 De broodprijs is met 2 cent per 800 gram verhoogd 

Voor de diverse feestelijkheden heeft de Vlaardingse poli
tie soepelheid betracht met betrekking tot de verbodsbe
palingen op het maken van muziek e d Voortaan zal de 
politie echter stipt de hand gaan houden aan de 
Politieverordening 

9 Voor huwelijken en huwelijksjubilea worden extra 
voedselrantsoenen beschikbaar gesteld Ook honderdjari
gen komen voor deze extra-rantsoenen in aanmerking Het 
extra-rantsoen betreft 6 rantsoenen vlees, 2 rantsoenen 
boter, 24 - brood, 1 - suiker, 5 koffie of 2 - koffie-surro-
gaat, 2 rantsoenen melk 

Dr Rudolf Mengelberg is ontslagen als directeur van het 
Orkestgebouworkest De burgemeester van Vlaardingen 
besluit het "Mengelbergplein" van naam te veranderen in 
"Mendelssohnplein" 

10 Men klaagt over het handhaven van de "Duitse 
tijd", waarmee gedoeld wordt op het feit dat de klok 40 
minuten voorloopt op de oude Nederlandse tijd 

Hoewel de Zuiveringscommissie nog met geheel gereed is 
met haar werk, heeft zij reeds ruim 750 personen beoor
deeld 

Door een commissie onder leiding van burgemeester M C 
Siezen worden de in Vlaardingen voor het Noord-
Brdbantse dorp Terheijden, "het Vlaardingse troetelkind", 
ingezamelde meubelen en huishoudelijke artikelen in 
Terheijden overhandigd 

11 De VL 80 "Gesina" van de N V Handel
maatschappij Warmelo & Van der Drift, vaart uit ter 
haringvisserij "Er komt schot in de zee-visserij'" 
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13 De regering besluit tot het instellen van een jaar 
lijkse Nationale Feestdag op 5 mei 

Pleziervaart op de Nieuwe Maas is weer toegestaan 

14 Als onderdeel van de Bevrijdingsfeesten wordt op 
het terrein achter de Bethelkerk in voormalig Vlaardinger-
Ambacht een "Kinderstad" opgebouwd en ingericht 

15 Een commissie voor vacantie-bezigheden voor de 
jeugd houdt in de eerste vacantieweek ^ 000, in de tweede 
week 2 200 en in de volgende weken 4 000 kinderen bezig 
met allerlei activiteiten, onder leiding van vrijwilligers, 
waaronder 70 leerkrachten 

20 Opgericht is Meubelfabriek "De Berk", Willem 
Beukelszn straat 50-52 

21 Het Comité "Oorlogsmonument 1940 1945" geeft 
een speciaal aandenken uit ter gelegenheid van de bevrij 
dingsherdenking een in 9 kleuren uitgevoerde kaart, met 
op de voorgrond een in donkere tinten gehouden kruis, 
bedolven onder groen en bloemen Daarachter de vlaggen 
van Nederland en de geallieerden Onderschrift "Aan hen 
die vielen in de strijd, zij altoos onze dank gewijd" 

Nederland en de Geallieerden 21 augustus 

COMITÉ OORLOOiMONUMENT 19,0 . 9 , , VLAARDINGhN 

I» de strijd 

ZIJ a/toos onze Jattlr gewijd 



Voor "Kinderstad" in Vlaardinger-Ambacht werden de 
eerste palen geslagen... en prompt werd er een aantal 
gestolen! "Voortrekkers", padvinders boven de 18 jaar, 
gaan de "stad" nu 's nachts bewaken. 

23 Herdacht wordt het feit dat de heer Chr. Pietersen 
25 jaar geleden als eerste in Vlaardingen zijn electrotech-
nisch bedrijf oprichtte. De feitelijke datum van dit jubi
leum was 23 augustus 1942, maar wegens de tijdsomstan
digheden werd de viering 
van dit jubileum uitgesteld 
tot na de oorlog. 

De collecte ter bestrijding 
van de kosten van het 
Bevrijdingsfeest 1945 brengt 
ƒ 3.080,25 op. 

25 Voor de herdenking 
van de gevallenen op 28 
augustus nodigt de Com
missie voor Herdenking fa
milieleden van de gevalle
nen uit. 

De Vlaardingse commissie 
ter bestrijding van scabies 
beëindigt haar werkzaamhe
den. 

26 Intrede van Ds H.J. 
de Wijs uit Hoorn, als twee
de predikant bij de Remon
strants Gereformeerde Ge
meente in het kerkgebouw 
aan de Hoflaan. 

De firma P. van den Kerk-
hoff, aanvankelijk smederij 
en ijzerhandel, later in huis
houdelijke artikelen. Een-
drachtstraat 29-33, bestaat 50 jaar. Het is "één der mooiste 
zaken op dit gebied hier ter stede". 

28 Ie dag van de Bevrijdingsfeesten 1945: 
Herdenkingsdag. 
's Morgens om 7 uur reveille door 4 groepen tamboers en 
hoornblazers. Van 8 tot 9 uur worden in de diverse kerk
gebouwen plechtige, zeer druk bezochte kerkdiensten 
gehouden. 

Herdenkingsdag, 28 augustus 

Om 10.30 uur herdenking van hen die vielen, vóór het 
Stadhuis. 
Na het zingen van het Wilhelmus en van de volksliederen 
van Engeland, Amerika, Rusland en Zweden en het hijsen 
van de vlaggen van die landen, houdt de burgemeester een 
toespraak, waarin hij de blijdschap van de Vlaardingse 
burgerij over de bevrijding vertolkt en de gevoelens van 
dankbaarheid voor onze bondgenoten. Hij brengt tevens 
hulde aan hen, die in 1940 de strijd aanbonden tegen de 

overweldiger en sprak zijn 
deernis uit tot de nabestaan
den van hen die vielen. 
Verder brengt hij hulde aan 
de 2.500 Vlaardingers, die 
gedurende de oorlogsjaren 
gevaren hebben op de sche
pen die zo'n geweldig aan
deel hebben gehad in de 
overwinning. Hulde en deel
neming aan hen die achter
bleven. Eerbiedig gedenkt 
hij ook allen die vielen in 
het verzetswerk en brengt 
hij dank aan het Rode Kruis 
voor het vele goede werk dat 
het heeft verricht. 
Na de toespraak trompetge
schal, en daarna zingen alle 
plaatselijke zangverenigin
gen onder leiding van Jos. 
Vranken Jr. drie liederen: 
"Ik hoor trompetten klin
ken", "Gelukkig is het land" 
en "Dankt, dankt nu allen 
God". 

Daarna spreekt W. van Lent, 
corpscommandant van de 
Binnenlandse Strijdkrach
ten, die het illegale werk 
herdenkt. Hierna wordt een 
grote krans gehangen om het 

tegen het bordes van het Stadhuis bevestigde kruis, met de 
tekst "Voor hen die vielen", waarna "Het lied der achttien 
doden" van Jan Campert wordt gezongen. "Een ontroe
rend hoogtepunt van de herdenking". 
Nadat nog enkele liederen zijn gezongen, spreekt Ds 
W.J.H. Hubeek, als voorzitter van Nederlands Volks
herstel. 
Tot besluit van de plechtigheid wordt het 6e couplet van 
het Wilhelmus gezongen, "waarmee een eind kwam aan 
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een waardige herdenking, die op alle aanwezigen een 
diepe indruk achterliet" 

's Middags om 4 uur trekken alle leerlingen van 23 
Vlaardingse scholen in een grote stoet naar het V F C 
Sportpark, waar zij worden toegesproken door de heer 
F J W Boogaard en enige liederen zingen Als aandenken 
krijgen alle kinderen een boekje met enige grepen uit de 
geschiedenis van Vlaardingen, getiteld "Hulde aan hen, 
die streden en leden in Vlaardings verleden en heden" 

In een speciaal nummer wordt in "lek Waeck" een over
zicht gegeven van de geschiedenis van dit van oorsprong 
illegale blad onder de titel ""lek Waetk" voor het voet
licht, januari 1943-5 mei 1945" Speciale aandacht wordt 
hierin geschonken aan Abraham Maat, bedrijfsleider van 
Drukkerij en Uitgeversmij "Vlaardingen" in de 
Bleekstraat, waar het blad werd gedrukt en die na arresta
tie op 2 februari 1945 op 38-jarige leeftijd m het kamp 
Belzen in Duitsland overleed 
En verder "Moedig en trouw hebben zij ons Vaderland 
gediend en daarmede een krans gevlochten van onver-
welkbare roem voor de vrouwen van ons volk" "lek 
Waeck", afdeling Vlaardingen, brengt warme hulde aan 
de volgende medewerkers en medewerksters uit de illega
le tijd 
Adri Baauw, Ma Borsboom, Bouman, Nel Don, Wil 
Groen, Nina den Hollander, Tiny den Hond, Maarten Kal, 
Ans Kollaard, Annie Korpershoek, Cock van der Lugt, 
mevr Maat-v d Hoeven, Koos Otjens, Nel Polderman, 
Mien Roelse, P van Straten, Gre Struys, Gerard Tamboer, 
Truus van der Valk, Magda Verburgh, Jannie Verhoeven, 
Laura van der Zande, B van Zanten, Hannie van der 
Horst, Wil van Rijn, Bep Sneek, Wil van der Burg, Joop 
Hendriksen, Leni de Jong, Versteve, mevr Van der Mark
van der Hoeven, Jannie van der Poel Uit warme liefde en 
trouw wordt het Vaderland herboren" 

29 2e dag van de Bevrijdingsfeesten 1945 
's Morgens om 7 uur reveille van circa 30 minuten vanuit 
4 plaatsen in de stad, waarbij de kinderen naar de Markt 
worden gebracht voor de kinderzangaubade, die om 8 uur 
voor het Stadhuis begint De aubade staat onder leiding 
van mejuffrouw Jo Mulder en wordt begeleid door 
Muziekvereniging H V O 
In totaal worden 23 liederen gezongen, meestal de beken
de vaderlandse liedjes, maar ook vier door Jo Mulder 
geschreven liederen, waaronder het "Bevnjdingslied" dat 
als eerste lied na de Bevrijding door haar koren werd inge
studeerd 

"Geschaard rondom het kruis met de krans "voor hen die 
vielen" getuigde de Vlaardings jeugd van zijn vertrouwen 
en goede voornemens voor de toekomst" 
Van 2 tot 4 uur Sportrevue op het V F C terrein door de 
Gymnastiekverenigingen Leomdas-Dovido, Hollandia 
L V T , Sunlight, Talma en W I K , alsmede de Hockey
club "Pollux" en Handbalvereniging "Hollandia" Deze 
demonstratie werd opgeluisterd door gramofoonmuziek 
Op de terreinen van de voetbalverenigingen "Fortuna" en 
"De Hollandlaan" zijn van 2 tot half vijf sportdemonstra-
ties door de Voetbalvereniging 'Fortuna", "De Hollan 
diaan", "V F C ", "Zwaluwen", 'D V O ", "H V O " en 
"Sunlight", alsmede door de Atletiekvereniging "V F C " 
"De enorme belangstelling voor sportdemonstraties 
bewees wel, dat meer en meer het besef doordringt dat de 
lichamelijke opvoeding een grote plaats verdient bij de 
opbouw van de toekomst van ons land" 
Die middag ook concerten door H V O , "Sursum Corda" 
en Van Dijk's Amusements-Orkest op de Westhaven-
plaats, Verploegh Chasseplein en op het Feestterrein aan 
de Broekweg 

's Avonds kerkconcerten in de Grote Kerk door organist 
Gijs de Graaf, m de Oosterkerk door J Polderman, met 
medewerking van het A-Capellakoor en in de Joannes de 
Dooperkerk door Am Vranken, met medewerking van het 
RK Kerkkoor 
Tegelijkertijd ook buitenconcerten door "Sursum Corda" 
op de Westhavenplaats, samen met het koor "De Stem des 
Volks", op het Verploegh Chasseplein door "Voorwaarts" 
en het dameskoor "Vivezza", in voormalig Vlaardinger-
Ambacht door H V O met het koor "Prinses Beatrix" en 
op het Feestterrein door Van Dijk's Amusements-Orkest 
Vanaf 22 00 uur op diverse plaatsen in de stad filmvoor
stellingen 

De loggers VL 130 en de VL 80 keren terug van de 
hanngvangst met respectievelijk 28 en 22 last haring 

30 3e dag van de Bevrijdingsfeesten 1945 
Van half negen tot tien uur 's morgens ' Vlaggenparade" 
Vaandel- en vlaggenoptocht van verenigingen op ver
schillend gebied In deze stoet komt voor de Stedemaagd 
begeleid door een groot aantal bruidjes (van iedere buurt
vereniging drie) Na een mars door de stad arriveert de 
stoet op het terrein tegenover de Vulcaanhaven aan de 
Schiedamsedijk, waar een tribune was opgesteld, waarvan 
de achtergrond was versierd met haringnetten Nadat de 
vaandels van de diverse verenigingen daarvoor waren 
geplaatst vormden die de achtergrond van een tableau 
Hierbij zijn vertegenwoordigers van de geallieerden aan-
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Hulde aan de bevrijders van Vlaardingen, 30 augustus 

wezig, aan wie de dank van de Vlaardingse bevolking tot 
uiting wordt gebracht door de overhandiging van een oor
konde. De woorden die een Engelse officier als vertegen
woordiger van de geallieerden sprak, worden vertaald 
door Ds Hubeek. "Storend was het dat men bij deze gele
genheid onze mooie Nederlandse taal niet vrij van germa
nismen wist te houden". De muziek en zang tijdens dit 
tableau werden verzorgd door "Sursum Corda" en het 
Vlaarding's Mannenkoor "Orpheus". 

De "grootsche jeugdemonstratie" die van half één tot half 
vijf op het Feestterrein aan de Broekweg wordt gehouden, 
wordt enigszins door regen bedorven, maar de deelnemers 
laten zich echter niet ontmoedigen. De ruim 2.000 deelne
mende jongeren, die vooraf in een massale stoet optrokken 
naar het Feestterrein, waren leden van de volgende orga
nisaties: Federatie van Vlaardingsche Padvinders, de 
Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, de C.J.M.V. en 
C.J.V.V. "Liefde & Vrede" met onderafdeling "Obadja", 
de Protestantsche Jongerengroep, het Nationaal Jongeren 
Verbond, de Jeugdgroepen van de Volksbond tegen 
Drankmisbruik, de Rooms-Katholieke Verkennerij, de 
R.K. Vrouwelijke Jeugdbeweging, de Arbeiders Jeugd-
Centrale, het Gereformeerd Jeugdverband, de Hervormde 
Jeugdverenigingen op Gereformeerde Grondslag "Timo-
theus" en "Esther" en de Jeugdgroep van het Leger des 
Heils. 
De demonstratie bestaat uit volksdansen, vlagzwaaien, 
massazang onder leiding van schoolhoofd P. Vis, alsmede 
een spreekkoor van 200 jongeren dat vanuit de "Schulp" 

een tekst uitspreekt, die nauw aansluit bij de te zingen 
liederen. 
"De Vlaardingse jeugdbeweging heeft hier in eendrachti
ge samenwerking getoond dat het heel goed mogelijk is 
om boven alle schutjes en schotjes uit te komen en geza
menlijk iets moois te presteren. Dit was wel het meest ver
blijdende van deze demonstratie en het geeft hoop voor de 
toekomst". 

Van 6 tot 8 uur 's avonds demonstratie "Onze Eenheid". 
Een stoet, verdeeld in 6 groepen, waarvan één praalwagen 
het centrum vormt, als symbool van de eenheid van ons 
Volk, ons Wezen, onze Gemeente. De groepen beelden 
uit: I. Het geestelijk leven, politiek leven, Nederlands 
Volksherstel. 2: Arbeid, industrie, vakopleiding. 3: 
Handel, scheepvaart, visserij. Hierna de praalwagen 
"Onze Eenheid". 4: Gezag, politie. Binnenlandse 
Strijdkrachten, illegale werkers, illegale pers, ex-politieke 
gevangenen. 5: Sport-, zang- en jeugdverenigingen. 6: 
Rode Kruis en brandweer. 
Alle plaatselijke muziekverenigingen luisteren de optocht 
op, terwijl ook buurt- en andere verenigingen of organisa
ties praalwagens mee laten rijden. Het voorbijtrekken van 
de stoet duurt een half uur en de stoet trekt IVi uur door de 
stad. 

Om 9 uur in de avond massazang op het Feestterrein onder 
leiding van M. Boerdam en met begeleiding van "Sursum 
Corda". 
Om half elf een "enorm" vreugdevuur op Plein 1940 (een 
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plein dat nog maar kortgeleden die naam had gekregen en 
dus in het programma nader aangeduid moest worden als 
"tegenover het Oranjepark dus"). 

Tijdens deze feestdagen vinden op talloze plaatsen in de 
stad bevrijdingsfeesten van de circa 100 buurtverenigin
gen plaats. 

Bevrijdingsfeest in de Richard Holstraat, 30 augustus 

In de krant wordt in een nabeschouwing op de feesten 
vooral hulde gebracht aan de Vlaardingse muziekvereni
gingen: "Wat zij deze dagen gepresteerd hebben grenst 
aan het onmogelijke en zij hebben een zeer groot aandeel 
gehad in het schitterende verloop. Vlaardingen kan trots 
zijn op zijn muziekverenigingen". Over het verloop van de 
feesten schrijft de krant dat "geen wanklank werd gehoord 
en het Vlaardingse publiek heeft getoond te weten hoe 
men moet feestvieren. En verder: "In zijn geheel gezien 
zijn de Vlaardingse bevrijdingsfeesten een schitterend 
succes geworden en de organiserende commissie kan met 
voldoening op haar werk terugzien. Een compliment is 
hier dan ook zeer zeker op zijn plaats. Zij mogen het nog 
eens doen hoor". 

31 Koninginnedag. Van half negen tot half tien 's 
morgens kerkdiensten. Daarna van elf tot twaalf uur onge
dwongen samenzijn voor het Stadhuis onder leiding van 
de heer Scholte. 
"s Middags een bloemencorso, 's Avonds om half elf groot 
slotvuurwerk op het Plein 1940. 

Tijdens Koninginnedag speldjescollecte voor "Volks
herstel". 

Zwemwedstrijd in de Oude Haven van de Vlaardingse 
Zwemclub V.Z.C. 

Wegens de verbetering van de voedselpositie wordt de 
Centrale Keuken opgeheven. 

September 

1 J.J. Kolpa, directeur van Gemeentewerken, is 25 
jaar in dienst van de Gemeente Vlaardingen. Onder zijn 
immer bescheiden, consequente en correcte leiding kwam 
in die 25 jaar veel tot stand, zoals het vervangen van de 
houten beschoeiingen in beide havens door kademuren, de 
Verbindingsweg, die het oostelijke en westelijke deel van 
Vlaardingen met elkaar verbond en het electrisch rioolge
maal in Vlaardingen Oost. Verder het opruimen van krot
woningen, stadsuitbreiding en de daarbij gepaard gaande 
straataanleg, de opheffing van het tonnenstelsel en de 
uitbreiding van de autotractie met stofvrije belading van 
de Reinigingsdienst. De heer Kolpa onttrekt zich op de 
jubileumdag aan alle hulde. 

J J Kolpa, directeur Gemeentewerken, I september 
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Het Gemeentearchief is weer voor het publiek geopend 
Doordat de stad voor oorlogsgeweld is gespaard gebleven, 
hebben de archieven en collecties, die gedurende de bezet
tingsjaren in een kluis in het stadhuis waren opgestapeld, 
geen schade geleden 

Heropening van de electnsche treindienst tussen 
Maassluis en Rotterdam 

3 Advertentie 
"Vredesbrood Bij inlevering van 300 gram ontpitte dadels 
of rozijnen, 20 gram eipoeder, 1 broodbon of ƒ 0,35 bak
ken WIJ voor U een heerlijk Dadels- of Rozijnenbrood 
Geen broodje puiker, dan dat van Suijker Bakkerij 
Rijkestraat no 10" 

5 Nette meisjes gevraagd bij de Ie Nederlandse 
Lippenstiftfabnek, Stationstraat 51 

De loggers VL 68, VL 130, VL 61, VL 68 en de VL 132 
besomden tussen 25 augustus en 1 september respectieve
lijk ƒ 8 880,-, ƒ6411 , ƒ 5 599,-, ƒ 9 515,- en ƒ 6 594,-

In een door de Buurtvereniging "Irene" georganiseerde 
bijeenkomst in de EVAG garage aan de Boslaan, wordt de 
zeeman Nico Hoogendam gehuldigd, die, nadat het schip 
"Zaandam", waarop hij zich bevond was getorpedeerd en 
gezonken met 4 anderen, waarvan er twee overleden, 83 
dagen op een vlot ronddreef, alvorens door een ander 
schip te worden gered De overblijvende dne schipbreuke
lingen hielden zich in leven door stukken vlees van een 
der doden te eten "Ons gewicht van resp 145 en 160 
pond, daalde tot 70 en 80 pond De honger was zo groot, 
dat we, huilende en schreeuwend, een stuk uit de benen 
der eerste dode sneden, voordat de haaien er zich over ont
fermden Onze tweede kameraad verzocht, stervend, hem 
ongedeerd te laten En dat gebeurde Hij stierf op de 76e 
dag" 

8 De Voetbalvereniging "Hollandiaan" recipieert in 
de Lunchroom van het Handelsgebouw ter gelegenheid 
van haar 25-jarig bestaan op 11 september 

13 De bekende Vlaardingse industrie "Leverszeep", 
"Sunlight" gaat weer op volle toeren draaien 

14 Opgericht is het Vlaardings Symphonic Orkest, 
onder leiding van dingent J A Righarts 

18 Vijf bankinstellingen, alsmede het postkantoor en 

het belastingkantoor, worden door B & W aangewezen als 
instelling waar bank- en muntbiljetten en zilverbons kun
nen worden ingeleverd in verband met de geldzuivermg 
Het inleveren begint op 26 september voor hen wiens 
geslachtsnaam met A, B of C begint en loopt door tot 2 
October 1945 

Opgericht is de "Neutrale" Zangvereniging "Het 
Bevnjdingskoor", onder leiding van Jan de Peinder 

Op het NS-station aan de Parallelweg herdenkt het voltal
lige Stationspersoneel de Spoorwegstaking van 1944 

20 Wederom zijn twee loggers uit Duitsland terugge 
keerd de VL 79, van de Rederij F Pot en de VL 56 van 
de Rederij A Verboon 

25 Propaganda-avond van de gezamenlijke Vlaar
dingse Esperantisten in het Zeemanshuis 30 nieuwe cur
sisten geven zich op 

27 Opgericht een Winkeliersvereniging in Kruide-
nierswaren, waarbij zich al 61 winkeliers hebben aange
sloten 

29 Geïnstalleerd is de commissie van Toezicht en 
Advies voor de Bewarings- en Verblijfskampen te 
Vlaardingen en Rozenburg 

Oktober 

4 Twee van de dne ingezonden toneelstukken van de 
Vlaardinger A van der Lugt worden in een Nationale 
pnjsvraag bij het Lekenspel in Bussum bekroond Deze 
stukken, getiteld "Den Vaderlant ghetrouwe" en "Het lied 
van de zee", zullen in Vlaardingen worden opgevoerd 

Alle in tubes verpakte artikelen kunnen nu weer geleverd 
worden zonder inlevenng van oud tubes 

"Eindelijk" is opgericht de Vlaardingse Bond voor 
Lichamelijke Opvoeding V B L O "ook op dat terrein 
heeft men ingezien wat eendracht vermag" 

6 Hopman Kr van Aperen, leider van de Christelijke 
Padvinders, neemt afscheid van de Prins Mauntsgroep, in 
verband met zijn vertrek naar Indie, waar hij zijn padvin
dersidealen in praktijk gaat brengen A E Dulfer wordt tot 
zijn opvolger in Vlaardingen benoemd 
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7 In het vroegere Notarishuis aan de Schiedamseweg 
opening van het Jeugdhuis van de Vrijzinnig Christelijke 
Jeugdcentrale 

8 De 28-jange varensgezel W v V redt een 2-jarig 
kind van de verdrinkingsdood dat met wandelwagentje en 
al de haven was ingereden De moeder liet het wagentje 
even los, toen zij een ijsje kocht aan het stalletje van 
Winzo, naast de Visbank 

12 Het pand van de N V G Komaat's Handelmij aan 
de Kon Wilhelminahaven, wordt door brand grotendeels 
verwoest Tevens gaat een aanzienlijke hoeveelheid 
hanngnetten verloren 

De N V Van Melle's Confectionery Works, wordt door 
de overheid gevestigd in de Vlaardingse fabriek "Novado" 
[NoordegraafJ, Koninginnestraat 1 omdat haar fabriek te 
Breskens door oorlogsgeweld werd verwoest 

16 Poffertjes en Wafelbakker Martinus Norbertus 
Beekvelt vraagt vergunning voor verkoop van alcohol 
vnje drank voor zijn gebakkraam op de Westhavenplaats 

Het Comité Oorlogsmonument 1940-1945 beëindigt de 
inzameling van gelden en gaat verbinding zoeken met 
bekende beeldhouwers in den lande 

19 Na 4'/2 jaar gevangenschap in Duitsland heropent 
Maarten de Wilt zijn slagerij Hoogstraat 77, tegenover de 
Afrol 

23 De tijdelijke "Nood-Gemeenteraad" is door de bur
gemeester benoemd en bestaat uit de volgende leden 
S D A P A Borsboom, L G Borsboom. C Bos, T de 
Bruyn, J Buis, J C Hoorweg, G van Houwelingen, H 
van Munster, A Schilder en J Steensma 
Christehjk-Histonsche Unie J Bot, H K van Mmnen, A 
Moerman, D Niemantsverdnet, K Oversluizen, J 
Snijders, A Struis, T van Yperen 
R K Staatspartij L F J R Bracco Gartner, G Buters, P J 
Slangen, M J Verdoes 
Liberalen N Moerman, J van Toor Hzn, M Vlug, G 
Walstra 
De Anti-Revolutionaire Partij heeft geweigerd aan de 
samenstelling van de noodgemeenteraad deel te nemen 

De Vlaardingers A C Breyer, machinist, en J Poeltuin, 
stoker, komen om het leven bij het op een mijn lopen van 
de logger Scheveningen 161, voor de kust bij Noordwijk 

Ook zeven Scheveningse bemanningsleden komen om 

30 Bevestiging van Ds Driesen van Rotterdam in de 
Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Emmastraat 
Intrede op 1 november 

November 

1 De visafslag gaat over aan de Gemeente Vlaar-
dingen 

K van der Krans is 40 jaar als kuiper in dienst van de 
firma J C van Dorp & Zonen 

3 Op 57-jarige leeftijd overleden J Bot, lid van de 
gemeenteraad voor de Christelijk Historische Unie sinds 
1935, bestuurslid van de C J V "Liefde & Vrede", pen 
ningmeester van de Vlaardingse afdeling van de 
Nederlandsche Christelijke Bouwvakarbeidersbond en 
bestuurslid van Maatschappelijk Hulpbetoon 

7 Voor de radio nep de bekende Ds Buskes op glas 
af te staan voor het door oorlogsgeweld zwaar getroffen 
Arnhem P de Goede (schildersbaas'), lezer van 'De 
Luistervink", herinnert er echter aan dat ook in 
Vlaardingen nog 2 000 vierkante meter glas stuk is "Hebt 
gij op uw wandeling in de Vettenoordsepolder de geblin
deerde ramen gezien, met hun tocht en donkere kamers 
met kinderen en zieken, waar straks dezelfde koude oos
tenwind binnendringt als in andere streken van ons land''" 

8 Op uitnodiging van de Vlaardingse afdeling van de 
Sociaal Democratische Arbeiders Partij ( S D A P ) spreekt 
in de fabriekshal van Sprij's Meubelfabriek aan de 
Westhavenkade S D A P voorzitter Koos Vomnk tot een 
gehoor van tussen de 2 000 en 2 500 personen 

12 De Nederlandse Regering heeft bepaald dat de 
Nieuwe Vlaardingsche Courant weer mag gaan verschij
nen Naar aanleiding hiervan heeft de uitgeefster van die 
krant het blad " De Luistervink' met al haar abonnees en 
belangen van de heer P G Reedijk overgenomen Tevens 
zal de N V C worden gecombineerd met het blad "lek 
Waeck dat van augustus 1943 tot mei 1945 illegaal ver
scheen "De plaatselijke bladen zijn daarmee tot een 
krachtig en onafhankelijk blad samengevoegd, waarin het 
Vlaardingsche openbare leven tot uiting kan komen en dat 
voor de Vlaardingsche belangen op de bres kan staan" 
Dorsman & Ode blijven de uitgevers en directie van de 
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N.V.C., in samenwerking met "lek Waeck", wiens redac
teur, G. Werner, algemeen redacteur bij de combinatie 
wordt, terwijl W.P.J. Goosens, die in de oorlogsjaren een 
buitenlands overzicht schreef, die rubriek zal vervolgen. 
Het blad, dat voorlopig 3x per week zal verschijnen op 
formaat 40 x 50 cm, "zal geen eenzijdige politieke strek
king hebben, doch een blad zijn in het belang van de gehe
le Vlaardingsche burgerij van welke gezindte ook en als 
richtlijn hebben het herstel en de vernieuwing van 
gemeente en vaderland". 

16 Voor het eerst sedert augustus 1941 vergadering 
van de (nood) gemeenteraad. Na de beëdiging van de 
leden worden drie wethouders gekozen: de heren J. Buis, 
J. van Toor Hzn en H.K. van Minnen. In zijn installatiere-
de noemt burgemeester Siezen drie bijzondere wensen 
voor Vlaardingen voor de toekomst: 
- de stichting van een zwembad; 
- de sanering van de binnenstad; 
- de aanleg van sportvelden. 

19 Opgericht wordt een Vlaardingse afdeling van de 
Volksuniversiteit Rotterdam. Diverse lezingavonden en 
een drietal cursussen worden opgestart. 

21 Op de bonnen voor voetbalschoenen die bij de 
K.N.V.B. aan te vragen zijn, kunnen door de firma 
Hofland, Schiedamseweg 55, prima voetbalschoenen wor
den geleverd. 

Bewoners van de Vettenoordsepolder klagen over de sire
ne van de Superfosfaatfabriek aan de Parallelweg: het 
onaangename geluid herinnert hen aan de oorlog. 
Verzocht wordt hieraan iets te doen. 

30 Als plaatselijke afdeling van de C.B.R.(Centrale 
Bond van Rijwielhandelaren) is opgericht een Vereniging 
van Vlaardingse Rijwielhandelaren (V.V.R.). Voorzitter J. 
Pluimgraaff, secretaris-penningmeester W.C. Verhulst. 

Bijeenkomst in gebouw "Soli Deo Gloria" aan de 
Callenburgstraat ter huldiging van hen die tijdens de 
bezetting behulpzaam waren bij het transport en de her
berging van geallieerde piloten, die in de omgeving van 
Vlaardingen een noodlanding moesten maken. 
De bijeenkomst wordt geopend door de oud-kapitein der 
Holland Amerika Lijn, R. de Vuyst (alias "Oom Jan") en 
echtgenote, aan wie talrijke vliegers met grote dankbaar
heid zullen terugdenken. Daarnaast was De Vuyst, samen 
met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, A.T. 

Magielsen, betrokken bij de "kraak" van het Vlaardingse 
Bevolkingsregister. 
De volgende Vlaardingers door het Amerikaanse leger 
gehuldigd: Hoogendam, C. Wijnman, G. Vollering, G. 
Don, J. Hessing, A. Brouwer, W. Bracco, G. Brandwijk, J. 
Stobbe, N. van Lent, P. IJzermans, C. Verhulst, P. van der 
Hoeven, L. Hontelé, J. Bijl, T. Buisman, G.H. Brinkman, 
H. Huisman, A. Thiele en R. de Vuyst. Zij ontvangen 
Amerikaanse legerfietsen en pakketten prima kledingstof. 

December 

1 In zaal Harmonie aan de Schiedamseweg opvoe
ring van het bekroonde toneelstuk, "het roerend vissers-
spel", "Het lied van de zee", geschreven en geregisseerd 
door de Vlaardinger A. van der Lugt. Plaatsen: ƒ 1,50 en 
ƒ2,-. 

In tegenwoordigheid van B & W wordt op initiatief van de 
Buurtvereniging "Hogelaan" aan de verlengde Hogelaan 
een vrijheidsboom geplant. 

Een vri|heidsboom aan de Hogelaan, I december 

5 Een deel van de kerkeraad van de Gereformeerde 
Kerk van Vlaardingen heeft zich, samen met de predikant 
Dr F.L. Bos, vrijgemaakt naar artikel 31 van de Kerkorde 
en zich met het hem volgende deel van de gemeente 
gevoegd bij het Verband der Gereformeerde Kerken, 
onderhoudend artikel 31 der Kerkordening. 
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8 Dingent Jos Vranken viert zijn 25-jarig jubileum 
als toonkunstenaar met een concert door zijn 5 koren in de 
Rotterdamse Rivierahal De gezamenlijke koren, te weten 
het Rotterdams Mannenkoor het Spangens Koor, Die 
Haghe Sangers, Cantate Domino en het Vlaarding's 
Mannenkoor Orpheus, bieden hun dirigent een nieuwe 
vleugel aan 

10 B van den Brink Jr IS de nieuwe "baas" in het weer 
opgekalefaterde "Zeemanshuis' aan de Westhavenplaats 

14 Verschenen is de gedichtenbundel van J van 
IJperen, getiteld "Vlaardingen" 

Gemeenteontvanger H de Groot gaat na 40 dienstjaren, 
waarvan 23 jaar als Gemeenteontvanger, met pensioen 
Hij wordt opgevolgd door G W ten Hoopen 

17 Nieuwe kapperstarieven 
Er is onderscheid tussen een "volkszaak", een 
"middenstandszaak" en een "Ie klasse zaak" 
De tarieven zijn respectievelijk 
Heren knippen 45 cent. 55 cent en 65 cent 
Heren scheren 15 cent, 20 cent en 25 cent 

24 Van de in 1942 geroofde klokken uit de toren van 
de Grote Kerk is er éen teruggekeerd, namelijk de klok 
genaamd "Anna" Het plan is om de klok in de nacht van 
oud op nieuwjaar 1945/1946 om 1 uur weer in gebruik te 
stellen, zodat het eerste uur van het nieuwe jaar door het 
slagwerk zal worden gemeld 
Nadat de Vlaardingse bevolking eerst de overgang van het 
oude en nieuwe jaar thuis heeft beleefd, worden alle 
Vlaardingers op de Markt verwacht Het stadhuis zal ver
licht zijn en de Vlaardingse muziekkorpsen opgesteld 
Onder doodse stilte zal dan de klok van eén uur worden 
afgewacht, waarna koraalmuziek ten gehore zal worden 
gebracht Daarna zal de burgemeester een toespraak hou
den, waarna de taptoe wordt geblazen en de klok zal lui
den Tot besluit samenzang "Het zal een histonsch uur 
worden in ons leven, dat wij nooit zullen vergeten" 

1945 
"Een jaar van leed en vreugde ging voorbij In 1945 is de 
oorlog gewonnen In 1946 zullen we de vrede moeten 
winnen' 
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