
DAGELIJKSCHE KRONIEK 1941

JANUARI
1. Het zielenaantal der Gemeente bedraagt 588.999 tegen

619.686 op 1 Januari 1940.
1. De Gem. telefoondienst voert het gesprekkentarief in.
1. De heer J. van Hoboken Azn. is 50 jaar lid van de

firma A. van Hoboken & Co.
2. Er wordt besloten tot oprichting van een comité van

werkgevers in het electriciteitsbedrijf om te komen tot
samenwerking op electro-technisch gebied. Voorzitter is de
gep. gen. majoor L. C. A. van de Kasteele.

3. In het gebouw van het G.E.B, aan de Rochussenstraat
wordt een tentoonstelling geopend van de 34 ontwerpen,
ingezonden op de prijsvraag woning 1940, uitgeschreven
door de drie Rotterdamsche aannemersorganisaties, nl. de
patroonsvereeniging Rotterdamsche bouwkring „Algemeen
Belang", de Katn. bond van bouwpatroons in Nederland afd.
Rotterdam en de Ned. aannemers- en patroonsbond afd.
Rotterdam.

5. Te Alkmaar overlijdt in den ouderdom van 67 jaar de
heer M. J. Brusse, oud-redacteur van de N. R. Courant,
bekend letterkundige.

6. De gevolmachtige voor den wederopbouw, Dr. Ir. J.
A. Ringers, bezoekt de tentoonstelling prijsvraag woning-
bouw 1940 in het gebouw van het G.E.B.

12. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied, Rijksminister Dr. A. Seyss Inquart, bezoekt de een-
pansmaaltijd van Rijksduitsche burgers, militairen en politie-
mannen in Brauhaus Monopole aan de Rochussenstraat, den
warmen maaltijd, aan ruim 400 Rotterdamsche kinderen aan-
geboden door de Duitsche politie in de kazerne van de
Ordnungspoüzei en maakt een tocht door Rotterdam, ten-
einde zich op de hoogte te stellen van de vorderingen van
den noodwinkelbouw.

16. Tot commandant van de W.A.bannen 8-9 en 27
(Rotterdam en omstreken) is benoemd banleider J. J. Zomer,
oud-kapitein der infanterie.
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18. In het Parkhotel houdt de kort geleden opgerichte
Rotterdamsche ballonclub haar eerste vergadering. Voorzitter
van de club is de heer C. de Vos-Klootwijk.

20. Het schot tusschen tunnelstukken 5 en 6 van de
Maastunnel is doorbroken, waardoor voor dienstgebruik de
verbinding onder water van den Linker- en Rechtermaas-
oever is tot stand gebracht.

21. De Bijenkorf wordt in beperkten omvang heropend.
22. Ten kantore van het Ned. Middenstandersfront aan

het G. W. Burgerplein is de eerste vakgroep van deze
organisatie in Nederland gesticht, nl. die van de schilders-
patroons.

23. De jongelingsvereeniging op Geref. grondslag „Bil-
derdijk" viert haar zilveren jubileum.

27. Ds. J. van Duijvenbooden, Ned. Herv. predikant
alhier, viert zijn 40-jarig ambtsjubileum.

27. De Rotterdamsche bokser Luc van Dam verslaat den
Italiaan Locatelli in gebouw Odéon.

27-Febr. 1. 3e winterhulpcollecte (lijstencollecte). Op-
brengst c. f 14.000,-.

30. Te Wassenaar overlijdt in den ouderdom van 61 jaar
Mr. P. C. Zwart, hoofdredacteur van de N.R.Courant.

30. De heer W. H. R. van Manen neemt afscheid als
redacteur van de N R. Courant.

31. In den ouderdom van 64 jaar overlijdt de heer F. W.
A. J. van Peski, notaris en o.a. secretaris van de vereeniging
Kinderzorg binnen de classis Rotterdam der Ned. Hervormde
gemeente.

FEBRUARI

1. De heer J. G. Both, lid van de firma H. Both, mode-
magazijn, wordt 70 jaar.

4. Te Nice overlijdt in den ouderdom van 76 jaar de heer
S. van den Bergh Jr., oud-lid van den Raad, oud-president-
directeur van de N.V. Van den Bergh's fabrieken te Rotter-
dam.

6. Dr. T. Goedewaagen, secretaris-generaal van het depar-
tement van volksvoorlichting en kunsten, bezoekt Rotterdam.
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7- Opgericht is de afd. Rotterdam van de Ned. vereeniging
van oud-gemobiliseerden „De Grebbebond".

10. Het is 50 jaar geleden, dat in het voormalige museum
Boymans de Gem. bibliotheek voor het publiek werd open-
gesteld.

10. In den ouderdom van 69 jaar overlijdt de heer C. Pot,
notaris alhier.

14-15. 4e winterhulpcollecte, opbrengst f 5.900,-.
15. Het is 25 jaar geleden, dat de heer D. P. van Wage-

ningen, thans algemeen secretaris bij de Scheepvaartvereeni-
ging Zuid, bij deze onderneming in dienst trad.

15. Onder het motto: de politieman niet Uw vijand maar
Uw vriend en helper, wordt ook hier ter stede de dag der
Duitsche politie gevierd.

15. Bij een bomaanval op Rotterdam wordt het St. Fran-
ciscusgasthuis zwaar door brand geteisterd. Eenige huizen
aan den Provenierssingel worden vernield. Vele dooden en
gewonden.

15. Met ingang van dezen datum hebben directie en com-
missarissen van de N.R.Courant benoemd tot hoofdredacteur
Mr. J. Huijts, wnd. hoofdredacteur.

17. Bij de opvoering in de Kleine Komedie door het
Centraal Tooneel verwerft het blijspel „Help ze toch een
beetje, vaders" van Mevr. Dr. E. F. Verkade-Cartier te
Breukelen den eersten prijs in den eersten letterkundigen
prijskamp, uitgeschreven door de kunstcommissie van de
Stichting Rotterdam 1939. Aan deze prijsvraag namen 70
auteurs deel.

18. Dr. C. Völckers, de gevolmachtigde voor Rotterdam
vanwege den Rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied,
bezoekt het geteisterde St. Franciscusgasthuis.

18. Opening van een onder de auspiciën van de Stichting
Delftsche Poort ingerichte tentoonstelling van Rotterdam-
sche stadsbeelden, vervaardigd in werkverschaffing door
getroffen kunstenaars in opdracht van den gemeente-
archivaris ten behoeve van de topografische verzameling der
gemeente.
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17- De octrooiraad te 's-Gravenhage verleent zijn 50.000e
octrooi aan den heer Louis van Stolk te Rotterdam voor
een wissel voor mono-railhangspoor.

19. De wethouder van onderwijs en volksontwikkeling,
de heer L. de Groot, voorzitter, installeert den raad van
initiatief der Rotterdamsche Jeugdactie. Doel van deze actie
is de jeugd op aangename en nuttige wijze bezig te houden
en voor de gevaren van dezen tijd zooveel mogelijk te
behoeden.

22. De Rotterdamsche vrouwelijke studentenvereeniging
viert haar vijfde lustrum.

23. In Luxor-theater geeft het Musikkorps des Marine-
befehlhabers in den Niederlanden een concert voor leden en
genoodigden van het Deutsche Arbeitsfront.

24. De meest westelijke van de in aanbouw zijnde nieuwe
tunneldoorgangen aan den Beukelsdijk wordt in gebruik
genomen. De oude doorgang wordt afgesloten.

24. Samenwerking tusschen de Sportstichting en den
Rotterdamschen bond voor lichamelijke opvoeding is in
voorbereiding.

24. De Posterijen nemen ook hier ter stede weer haar
toevlucht tot paardentractie.

26. Te Velp overlijdt in den ouderdom van 65 jaar de
heer W. F. Overeijnder, oud-lid van het architectenbureau
De Roos & Overeijnder.

27. Te 's-Gravenhage overlijdt in den ouderdom van
61 jaar de heer A. H. Sirks, waterschout en oud-hoofd-
commissaris van politie te Rotterdam.

27. De Raad besluit tot stichting van een nieuw Maritiem
Museum tezamen met een nieuw Technisch Scheepvaart-
kundig Museum op Dijkzigt.

28. In verband met de voedselvoorziening is voor volks-
tuinders de verbouw van late aardappelen en bruine boonen
verplicht gesteld.

28-Maart 1. Vijfde winterhulpcollecte.
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MAART

T. Naar aanleiding van het moedwillig vernielen van een
ruit van een boekwinkel aan den Walenburgerweg verbiedt
de politie den bewoners van het blok, begrensd door Walen-
burgerweg, Baljuwstraat, Hoevestraat en Spoorsingel WZ.
tusschen 19 uur en zonsopgang hun huizen te verlaten.

1. De Rotterdamsche dichter-zanger J. H. SpeenhofF viert
te 's-Gravenhage zijn 40-jarig kunstenaars jubileum.

1. De heer P. N. Gaanderse, verslaggever van het Rotter-
damsch Nieuwsblad, viert zijn zilveren jubileum in dienst van
dit dagblad.

1-8. In de foyer van de Kleine Komedie wordt ter ge-
legenheid van de 10e boekenweek een tentoonstelling ge-
houden: Rotterdam in de litteratuur sinds 1900.

1. In den ouderdom van 84 jaar overlijdt de heer J. H.
F. C. Nachtweh, kunstschilder, oud-leeraar aan de Academie
voor B. K. en T. W.

4. Dr. J. J. Bloemen, huidarts, hoofd van de dermatolo-
gische afdeeling van het Gemeente-ziekenhuis, viert zijn
zilveren jubileum als arts.

5. De afsluiting voor alle verkeer van het blok, begrensd
door Walenburgerweg, Baljuwstraat, Hoevestraat en Spoor-
singel W.Z. is weer opgeheven.

6. De gouverneur-generaal van het generaal-gouverne-
ment Polen, Dr. Frank, bezoekt Rotterdam.

8. In den ouderdom van 84 jaar overlijdt Ds. J. L. de
Heer, em. predikant der Ned. Herv. Gemeente alhier.

10. Dr. A. C. Romijn is 25 jaar arts.
10. Men maakt een aanvang met opgravingen, ten doel

hebbend, de fundeeringen van het oude hof van Weena op
te sporen.

10. In den ouderdom van 65 jaar overlijdt de bekende
Protestantsche schrijfster Mevr. Hendrika Kuyper-Van Oordt.

13. In den ouderdom van 68 jaar overlijdt de heer A. J.
Th. Kok, architect, die de leiding heeft gehad bij den bouw
van het nieuwe Raadhuis.

15. De Sociëteit Harmonie neemt haar nieuwe lokalen,
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ter beschikking gesteld door de studentensociëteit Hermes
aan den Eendrachtsweg, in gebruik.

16. Viering van den heldengedenkdag van het Duitsche
Rijk. Plechtigheid op de begraafplaats Crooswijk en défilé
voor het Raaadhuis op den Coolsingel.

17. Aanvang van een Lij stencollecte voor Winterhulp
Nederland.

18. De Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot pastoor
van Nieuwerkerk a/d IJssel den heer J. L. C. Witkamp,
kapelaan van de R.K. kerk aan den Mathenesserdijk alhier.

18. De Gemeenteraad van Schoonhoven heeft benoemd
tot directeur van den vleeschkeuringsdienst in den kring
Schoonhoven den heer J. P. Jongeneel, veearts-bacterioloog
aan het openbaar slachthuis alhier.

18. Opening van het districtsgebouw van het Ned. Ver-
bond van Vakvereenigingen (N.V.V.) op den hoek van den
's-Gravendijkwal en de Mathnesserlaan. Districtsleider is de
heer P. van Herwij nen, secretaris van de afd. Rotterdam
van den nationalen bond van handels- en kantoorbedienden
„Mercurius".

19. Stabschef Lutze bezoekt Rotterdam.
19. Ds. W. Steunenberg, Geref. predikant te Rotterdam-

Zuid, viert zijn zilveren ambtsjubileum.
25. Ds. J. G. Adema, overgekomen uit Zuidhorn, doet

in de kerk aan de Tidemanstraat zijn intrede als predikant
bij de Gereformeerde kerk Rotterdam-Delfshaven.

27. In het gebouw van den Rotterd. Kunstkring neemt
Dr. D. Klinkert, arts, die de practijk neerlegt, afscheid van
zijn patiënten.

27. De jury voor den muziekprijs van de kunstcommissie
der stichting Rotterdam 1939 kent twee prijzen ad f400,- toe.

30. Gedeeltelijke ingebruikneming van het centraal ge-
bouw voor de volksgezondheid aan de Baan, bij het Vasteland.

31. Op het terrein van den tuin van het voormalig zieken-
huis Coolsingel slaat men de eerste paal voor het nieuwe
hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bankvereeniging in
tegenwoordigheid van den algemeen gevolmachtigde voor
den wederopbouw, Ir. J. A. Ringers. Dit is de eerste paal
voor den wederopbouw van Rotterdam.
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3i. Te Driebergen overlijdt in den ouderdom van 67 jaar
Ds. J. E. van der Valk, emeritus-predikant der Ned. Herv.
gemeente Rotterdam-Kralingen.

APRIL

2. Huldiging van den dichter-zanger J. H. Speenhoff in
de Kleine Komedie ter gelegenheid van zijn veertig-jarig
kunstenaars jubileum.

3. In den ouderdom van 74 jaar overlijdt te Lochem
Ds. A. de Koe, oud-directeur van Ons Huis te Rotterdam.

5. Het personeel van de Rotterdamsche Bankvereeniging
biedt in het gebouw van den Rotterdamschen Kunstkring
aan zijn scheidenden directeur, Mr. K. P. van der Mandele,
diens door Dirk Nijland geschilderd portret aan.

6. Ingebruikneming van het tijdelijke gebouw van het
Maasstation.

7. Lij stencollecte van de Winterhulp Nederland.
7. De A.N. W.B. opent een bijkantoor in de Van Vollen-

hovenstraat.
7. De militaire bevelhebber in het Ned. bezet gebied,

generaal Fr. Christiansen, opent in het gebouw van het voor-
malig missiehuis aan den Pieter de Hoochweg het Seefahrt-
heim der Deutschen Wehrmacht.

11. Bij opgravingen op het terrein, begrensd door Boy-
mansstraat, Korte Hoogstraat, St. Laurensstraat en Cool-
singel, onder leiding van den heer J. G. N. Renaud, ontdekt
men de fundamenten van het oude slot Bulgersteyn.

11. Op de dagelij ksche persconferentie te 's-Gravenhage
doet Dr. C. Völckers, gevolmachtigde vanwege den Rijks-
commissaris voor het bezette gebied voor Rotterdam, mede-
deelingen over den wederopbouw van Rotterdam.

12. De beide prijswinnaars van de muziekp rijs vraag van
de Stichting Rotterdam 1939 zijn de heeren R. Hanf uit
Amsterdam (symphonie onder het motto Ituriel) en Robert
Roos uit 's-Gravenhage (concert voor viool en orkest onder
het motto: Soo sal 't hier nae in Vreden sijn).
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15- In tegenwoordigheid van Dr. Ir. J. A. Ringers, alge-
meen gevolmachtigde voor den wederopbouw, slaat men
de eerste paal voor een complex van ruim 500 arbeiders-
woningen op een terrein tusschen den Goudschesingel en
de Lange Warande.

16. Men maakt een aanvang met de slooping van de Heul-
brug.

17. De kunstcommissie van de Stichting Rotterdam 1939
schrijft een tweede tooneelp rijs vraag uit. Gevraagd wordt
een tooneelspel, ontleend aan gegevens uit de Rijmkroniek
van Melis Stoke.

18. Mr. K. P. van der Mandele, voorzitter van de Kamer
van Koophandel, hijscht de groen-witte vanen ter weerszijden
van het bord, opgesteld op den Coolsingel tegenover het
Raadhuis, waarop een voorstelling van een kofschip met het
devies: „Jaag wind in de zeilen, besteed uw geld in eigen
stad" op initiatief van de centrale commissie Voorziening
Rotterdam, teneinde de bevolking aan te sporen de schade-
uitkeeringen zooveel mogelijk in eigen stad te besteden.

20. Op een feestelijke bijeenkomst in het Luxortheater ter
gelegenheid van den verjaardag van den Führer van het
Duitsche rijk houdt Dr. A. Seyss Inquart een rede.

20. Weer wordt Rotterdam geteisterd door een bombar-
dement uit de lucht.

20. In den ouderdom van 73 jaar overlijdt de heer H. G.
C. Kreiken, bekend figuur in de onderwijswereld, oud-
inspecteur van het lager onderwijs.

23. Aan de Rochussenstraat slaat men de eerste paal voor
het nieuwe gebouw waarin ondergebracht zullen worden het
Maritiem Museum en het Nationaal Technisch Scheepvaart-
kundig Instituut en Museum.

23. In de Koninginnekerk geeft het Rotterdamsche Phil-
harmonisch orkest het eerste jeugdconcert.

24. In den ouderdom van 63 jaar overlijdt de heer L. Kam-
hoot, o.a. voorzitter van de vereeniging „Linker Maasoever"
en van de vereeniging Feijenoord E.H.B.O.

27. Ds. J. van Duyvenboden neemt in de Koninginnekerk
afscheid als predikant der Ned. Herv. kerk te Rotterdam,
wegens verleend emeritaat per 1 Mei a.s.
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4. Propaganda voor het besteden van oorlogsschadeuitkeeringen in eigen stad. Foto Polygoon.





27. In de Remonstrantsche kerk viert de vereeniging voor
Protestantische kerkmuziek haar eerste lustrum.

28. In het Feijenoordstadion begint de uitreiking van de
definitieve persoonsbewijzen.

29. Te Velp overlijdt in den ouderdom van 88 jaar
Ds. B. ten Kate, emeritus predikant der Ned. Herv. kerk te
Rotterdam, dichter van het Rotterdamsche stedelied.

MEI

1. De taak van de gem. arbeidsbeurs gaat over op het
gewestelijk arbeidsbureau.

1. Het is 50 jaar geleden, dat de afd. Rotterdam van den
Chr. Nat. werkmansbond het ziekenfonds „Zekerheid door
Voorzorg" oprichtte.

1. De heer H. J. Roelofs, lid van de firma's H. J. Roelofs en
Schütz & Stronck, viert zijn gouden jubileum als assuradeur.

1. Het is 40 jaar geleden, dat de heer A. Heybroek, thans
directeur, in dienst trad bij de N.V. Rotterdamsche Soda- en
chemicaliënfabriek v/h C. Kortman & Schulte.

1. De gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers en
onderwijzeressen bestaat 25 jaar.

2/3. Laatste Winterhulpcollecte van dit seizoen (bloemen-
collecte).

2. De school voor vrouwenarbeid aan de Drie vrienden-
straat bestaat 25 jaar.

2. In den ouderdom van 47 jaar overlijdt de heer A. J.
Wijmenga, hoofd-inspecteur van politie.

4. Ds. R. Zijlstra viert zijn zilveren jubileum als predikant
bij de Gereformeerde kerk te Rotterdam-Delfshaven.

4. De heer J. J. C. Schmetz, bekend figuur in scheep vaart-
kringen, o.a. oprichter van de N.V. Standaard Transport-
maatschappij, wordt 70 jaar.

4. In den ouderdom van 56 jaar overlijdt de heer J E.
Feisser, arts, directeur van den Gem. Geneesk. en Gezond-
heidsdienst hier ter stede.

4. Ds. G. Westmij se, voorganger der Vrijzinnig Her-
vormden, viert zijn zilveren ambtsjubileum.
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4- Het is 50 jaar geleden, dat zuster Ambrosia (Mej. Aman-
dina M. Coucke), sedert vele jaren werkzaam in het St. Fran-
ciscusgasthuis, werd geprofest in de congregatie der zusters
Augustinessen.

5. Met ingang van heden zijn de justitieele diensten, vor-
mende den crimineelen dienst, bestaande uit vijf groepen,
gecentraliseerd in het hoofdbureau van politie aan het Haag-
scheveer.

5. Dr. J. M. F. Kramers is 25 jaar arts.
5. In de Geref. kerk aan de Tidemanstraat neemt Ds. R.

Zijlstra afscheid in verband met aan hem verleend emeritaat,
(zie 4 Mei).

5. In Odeon houdt de N.S.D.A.P. een openbare ver-
gadering. Spreker is de heer J. H. Scharff, propagandaleider.

6. De afd. Delfshaven van de Nat. Chr. Geheelonthouders-
vereeniging viert haar dertigjarig bestaan.

6. Op de Zalmmarkt aan het Kralingscheveer brengt een
zalm den recordprijs op van f 8,- per pond.

7. Het reëel verlies voor de gemeente, geleden door oor-
logsgeweldschade aan gem. eigendommen, beloopt ruim
20 millioen gulden.

8. De afd. Rotterdam van het Ned. kunstverbond biedt
ten stadhuize aan het gem. bestuur de matrijs met eersten
afslag van de Van Oldenbarnevelt-medaille aan. De bedoeling
is deze „stadspenning" te doen uitreiken aan personen, die
zich jegens de gemeente bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.

9. In Odeon wordt de interneering herdacht van leden der
N.S.B, en Rijksduitschers in de dagen van 10-14 Mei 1940.

10. Het is 125 jaar geleden, dat het eerste stoomschip, de
stoompaketboot Defiance, te Rotterdam aankwam.

13. Het is 50 jaar geleden, dat Mr. Abm. van der Hoeven
promoveerde tot doctor in de rechten.

13. Te Eefde overlijdt in den ouderdom van 77 jaar
Dr. J. van der Hoeven, oud-directeur van het Sophiakinder-
ziekenhuis te Rotterdam.

14. Opgericht wordt de stichting tot voorziening van
Rotterdam met huishoudgoederen, ten behoeve van gedu-
peerden.
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5. De Van Oldenbarneveltpenning, ontworpen door H. Richters. Het randschrift aan de keerzijde is van Jan Prins
(C. L. Schepp.)



6. Ritus bij de uitreiking van persoonsbewijzen. Foto Polygoon.



15- Bij de rechtbank te Rotterdam is ingesteld een enkel-
voudige kamer voor de berechting van strafzaken, rakende
het economische leven. Als rechter is aangewezen Mr. G. L.
Willinge Gratama.

15. Op initiatief van den directeur van den Gem. Geneesk.
Dienst, wijlen den heer J. E. Feisser, maakt men een aanvang
met het verstrekken van vitamine D aan kinderen van 2 tot
24 maanden.

15. In den ouderdom van 90 jaar overlijdt de heer C.
Snoeck, de laatste in Rotterdam woonachtige pauselijke
Zouaaf.

16. Het eerste gem. gastankstation op het terrein van de
gasfabriek aan den Oudedijk wordt in gebruik gesteld.

19. In het speciaal daarvoor gebouwde lokaal op het Bul-
gersteynplein maakt men een aanvang met de uitreiking van
de definitieve persoonsbewijzen aan de bewoners van den
Rechter Maasoever.

19/20. In de tweede school voor vrouwenarbeid aan de
Drievriendenstraat wordt een tentoonstelling gehouden ter
gelegenheid van het zilveren jubileum van deze school.

20. De heer G. van Burink, lid van den Raad, is benoemd
tot provinciaal vertegenwoordiger voor het gewest Zuid-
Holland van het front van nering en ambacht.

20. Opgericht is de federatie Rotterdamsche werkgevers
bouwbedrijf (F.R.W.B.). Voorzitter is de heer J. P. van
Eesteren.

20. De Rotterdamsche bond van R.K. post- en telegraaf-
en telefoonpersoneel heeft besloten tot opheffing en aan-
sluiting bij den Ambtenaarsbond, hoofdgroep P.T.T.-per-
soneel. (Afd. van het N.V.V.).

22. Mej. Nelly Diesfeldt is de millioenste bezoeker van
het Sportfondsenbad aan de Van Maanenstraat in het rond
vierjarig bestaan van deze instelling.

24. Eerste zitting van den economischen rechter.
25. De vereeniging van oud-Groningers „Gruno" viert

haar 35-jarig bestaan.
26. Opgericht is een afd. Rotterdam van den landelijken

bond van arbeidscontractanten in overheidsdienst.
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27. Het plan voor den wederopbouw van Rotterdam is
zoover gevorderd, dat Ir. W. G. Witteveen zijn functie als
directeur van den Gem. Techn. Dienst weder kan hervatten.

29. De algemeen gevolmachtigde voor den wederopbouw
heeft twaalf architecten benoemd tot supervisor teneinde in
overleg met Ir. W. G. Witteveen architectonische eenheid
tot stand te brengen tusschen de ontwerpen der architecten,
die met den wederopbouw van Rotterdam worden belast.

30. De firma Joh. Lekkerkerker maakt een aanvang met
de slooping van de Delftsche Poort.

31. De heer A. C. de Neeve, redacteur van de afd. Financiën
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, legt zijn functie neer.

JUNI
1. Het is 40 jaar geleden dat Mevr. L. C. M. Maillette de

Buy Wenniger-Hulsebos tot arts promoveerde.
I. De secretaris-generaal van het departement van justitie

heeft eervol ontslag verleend met ingang van dezen datum
aan den heer P. J. E. Snippe, commissaris van politie te
Rotterdam.

3. Ingebruikneming van het hulpziekenhuis aan den Cool-
singel.

5. Te Bilthoven overlijdt in den ouderdom van 91 jaar
de heer G. C. Bunk, oud-schoolhoofd te Rotterdam, bekend
muziekpaedagoog.

7. Hier ter stede is opgericht de Combinatie voor lichtgas-
tractie N.V. Doel is het exploiteeren van en drijven van
handel in lichtgascompressoren en het drijven van handel in
lichtgas als motorbrandstof.

II. In Den Dolder overlijdt in den ouderdom van 65 jaar
de heer J. B. Paris, oud-algemeen procuratiehouder van de
firma R. Mees & Zoonen alhier.

11-16. In Caland-West is de reizende tentoonstelling „Het
nieuwe Duitsche boek" ondergebracht.

12. De Raad stelt de begrooting voor 1941 vast.
12. In gebouw Odeon houdt de N.S.N.A.P. een ver-

gadering, waar als spreker optreedt de heer G. J. Swertbroek.
13. In Odeon spreekt Ir. P. S. Heerema, opperschaarleider,

over doel, streven en wezen van de Nederlandsche S.S.
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14- Te VGravenhage overlijdt in den ouderdom van 60
jaar de heer J. W. Vlielander Hein, bekend figuur in de
Rotterdamsche scheepvaartkringen en oud-directeur van de
Ned. Rijnvaartvereeniging.

14. Het tijdelijk ziekenhuis aan den Coolsingel wordt in
gebruik genomen.

17. Op uitnoodiging van Dr. C. Völckers, gevolmachtigde
vanwege den Rij kscommissaris voor Rotterdam, brengen een
aantal Ned. journalisten een bezoek aan onze stad.

15. Ds. F. C. Meyster, Geref. predikant alhier, wordt
60 jaar.

18. Te Doorn overlijdt in den ouderdom van 81 jaar
Dr. J. M. Dutilh, oud-geneesheer te Rotterdam.

18. Te Scheveningen overlijdt in den ouderdom van
70 jaar de heer M. Eikelenboom, oud-directeur van de
Hoogere Burgerschool aan het Van Alkemadeplein te Rot-
terdam.

23. Ds. J. Schoonhoven, Geref. predikant te Delfshaven,
die 22 Mei 70 jaar werd, viert zijn 40-jarig ambtsjubileum.

23. Dr. J. Siegenbeek van Heukelom, oud-directeur van
het Sophia-kinderziekenhuis, overlijdt in den ouderdom van
64 jaar.

26. In Odeon spreekt de heer C. Geelkerken op een ver-
gadering van de nationaal-socialistische vrouwenorganisatie.

26. Te 's-Gravenhage overlijdt in den ouderdom van
59 jaar de heer H. Amorison, directeur der école walonne te
Rotterdam.

28. De leider der N.S.B., Ir. A. A. Mussert, opent het
districtshuis aan den Heemraadsingel no. 237 en het huis
der Nat. Social. Vrouwenorganisatie aan den 's-Gravendij k-
wal.

28. Openluchtbijeenkomst op Dijkzigt van de N.S.D.A.P.
en de N.S.B. De Oberbanführer Stadier van de N.S.D.A.P.
en de propaganda-leider der N.S.B., Ernst Voorhoeve,
spreken over den strijd tegen het bolsjewisme.

28. In Lommerrijk wordt het 2 5-jarig bestaan van de Gem.
kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen aan de
Veemarkt gevierd.
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#

3 o. In gebruikneming van den hoofdingang van de nieuwe
Beurs.

30. In de paviljoenskamer op het Raadhuis installeert de
heer L. de Groot, wethouder van onderwijs en volks-
ontwikkeling, de leden van het bestuur en den raad van de
Rotterdamsche stichting voor lichamelijke opvoeding.

JULI

1. De Kamer van Koophandel neemt haar vergaderzaal
in het nieuwe beursgebouw in gebruik.

1. Het is 75 jaar geleden dat een tehuis voor Geref. weezen
werd opgericht.

5. De Vereeniging voor vreemdelingenverkeer plaatst bij
het station D.P. een orientatiebord.

7. Dr. W. Akkersdijk en Dr. G. L. Rinck zijn 25 jaar arts.
9. Ds. S. H. N. Gorter viert zijn zilveren jubileum als

Doopsgezind predikant te Rotterdam.
9. Bij besluit van den secretaris-generaal van het departe-

ment van justitie is benoemd tot commissaris van politie
alhier de heer S. W. Moolenaar, thans in gelijke functie
werkzaam te Groningen.

13. In de Maranathakerk viert de Chr. jongemannen-
vereeniging „Johannes" haar 40-jarig bestaan.

13. In het openluchttheater Dijkzigt houden de jeugd-
groepen van de National Sozialistische Frauenschaft en het
Deutsche Frauenwerk een bijeenkomst.

14. Met ingang van dezen datum is een beperkt honden-
vervoer per tram toegestaan.

15. Wethouder L. de Groot opent het nieuwe gebouw
Palace aan de Zomerhofstraat.

16. Luchtaanval op Rotterdam. Drie vliegtuigen worden
neergeschoten.

17. Curatoren van de Ned. Econ. Hoogeschool hebben
benoemd tot hoogleeraar in het Indisch recht Mr. Dr. L. J.
J. Caron, te Bussum, oud-gouverneur van Celebes.

17. De Raad besluit tot het verstrekken van kasgeld-
leeningen aan de N.V. Stadion Feijenoord tot een maximum
van f 50.000,-.
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7. Hillegcrsbcrg. De Stadhouderslaan met de Christus-Koning-kcrk. Naar een aquarel van A. Kikkert.



8. Ovcrschic. De Delftschc Schie bij het vccrhuis. Naar een aquarel van Chris Schut.



10. IJsselmonde. De Benedenstraat. Naar een aquarel van A. I. Cornells.



9. Ovcrschie. Dc Rotterdamsche Schie tusschcn de Lagebrug en de Schie. Naar een aquarel van
J. Corsten.



19. De Rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied
heeft een Duitsch Seemannsamt te Rotterdam ingesteld.

22. Bij besluit van den regeeringscommissaris voor Am-
sterdam is Mr. J. Offerhaus, advocaat en procureur te Rotter-
dam, benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in de inleiding
tot de rechtswetenschap en de beginselen van het burgerlijk
recht, het handelsrecht en het failHssementsrecht aan de gem.
universiteit te Amsterdam.

26. Opening van de tentoonstelling „Nederland bouwt in
baksteen" in het Museum Boymans.

29. De heer L. M. Kool, leider van het Rotterdamsche
bureau voor beroepskeuze, wordt 70 jaar.

29. De vereniging „Christelijk Belang" te Rotterdam-
Delfshaven, thans in liquidatie, heeft een bedrag van
f 40.000,- geschonken aan de Geref. kerk aldaar.

30. Huldiging van den Rotterdamschen kunstschilder
George Pletser, van wiens werk ter gelegenheid van zijn
7oen verjaardag in het Museum Boymans een tentoonstelling
wordt gehouden.

AUGUSTUS.

1. Met ingang van dezen datum worden aan de Gemeente
Rotterdam toegevoegd de gemeenten Hillegersberg, Over-
schie, Schiebroek, IJsselmonde en eenige gedeelten van de
gemeenten Barendrecht, Capelle aan de IJssel, Kethel en
Spaland en Rozenburg.

1. Het is 75 jaar geleden, dat de grondslag werd gelegd
voor de tabaksonderneming N.V. Louis Dobbelmann.

7. Tot adjunct-directeuren van den Gem. Techn. Dienst
zijn benoemd Ir. J. P. van Bruggen en Ir. W. Valderpoort.

9. Het tijdelijk spoorwegpostkantoor is thans geheel in
gebruik genomen.

14. Te 's-Gravenhage overlijdt in den ouderdom van 87
jaar de heer A. N. C. S. van Buren, assuradeur, oud-comman-
dant van het landstormcorps Rotterdam.

14. Men maakt een aanvang met oudheidkundige op-
gravingen op het terrein van het voormalig slot Spangen.
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16. Wederom veroorzaakt een nachtelijk luchtbombarde-
ment verwoestingen aan huizen en eenige dooden en ge-
wonden. (Schiekade en Pro venier s singel).

19. Tot notaris (vacature Van Peski) is benoemd de heer
I. van der Waal, candidaat-notaris te Rotterdam.

19-24. Tentoonstelling „Voeding in dezen tijd", ge-
organiseerd door het Rijksbureau voor de voedselvoorziening
in oorlogstijd, in den Rotterd. Kunstkring.

20. Te Baarn overlijdt in den ouderdom van 71 jaar
Mr. H. W. B. Thomas, oud-president van de arrondisse-
mentsrechtbank te Rotterdam.

22. Te VGravenhage overlijdt in den ouderdom van
66 jaar de heer M. G. Bervoets, oud-directeur van de N.V.
Gebr. Bervoets kleedingbedrijven alhier.

23. In verband met de annexatie van Overschie enz. is
de in 1938 ingestelde verkeersraad opgeheven.

27. Pater F. Zandvoort, pastoor van de H. Rosaliakerk
alhier, is benoemd tot pastoor te Gouda. Pater Bernh. Theu-
nissen te Gouda is benoemd tot zijn opvolger.

27. Men maakt een aanvang met opgravingen naar de over-
blijfselenvan het kasteel Starrenburg in den Spaanschen polder.

28. Te Amersfoort overlijdt in den ouderdom van 75 jaar
Ds. C. B. Bavinck, van 1894-1930 Geref. predikant te Rotter-
dam.

30. Mr. Abm. van der Hoeven, oud-wethouder van
financiën, wordt 75 jaar.

30. Te Wassenaar overlijdt in den ouderdom van 74 jaar
de heer H. E. van IJsendijk HEzn., oud-directeur en com-
missaris van de Ned. Stoomkoffiebranderijen H. E. van
IJsendijk Jr. te Rotterdam.

31. Gedurende de maand Augustus is de Diergaarde
Blijdorp bezocht door rond 200.000 personen.

SEPTEMBER
1. De heer D. B. Gohres is 25 jaar administrateur van de

secretarie-afd. Bevolking en Verkiezingen.
1. De heer J. Stakenburg, o.a. secretaris van den bond van

werkgevers in de koopvaardij, is 50 jaar in het scheepvaart-
bedrijf werkzaam.
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i. De heer D. A. Kreulen, directeur der N.V. Verwey en
Baelde, steenkolenhandel, is 40 jaar bij deze firma in dienst.

1. De heer B. C. van Ommeren, thans technisch directeur,
viert zijn zilveren jubileum bij de N.V. Phs. van Ommeren's
scheepvaartbedrijf te Rotterdam.

1. Ds. J. Schoonhoven neemt afscheid als predikant der
Geref. kerk te Rotterdam-Delfshaven.

3. In den ouderdom van 68 jaar overlijdt de heer Jac.
Visser, beheerend vennoot in de commanditaire vennoot-
schap Wambersie & Zn.

3. Ds. H. de Jong, overgekomen uit Hoek van Holland,
doet zijn intrede in de Geref. kerk te Charlois.

4. Bij het opruimen van de overblijfselen van den Grooten
Schouwburg komt de oorkonde van de eerste-steenlegging
te voorschijn. De ontwerper van het gebouw, de heer J. Ver-
heul Dzn., schenkt dit document aan het gem. archief.

4. Uit groote hoogte geworpen bommen vernielen eenige
huizen in het westen der stad (Hooidrift, Messchertstraat)
en veroorzaken vele dooden en gewonden.

5. De heer H. G. J. M. Drabbe, voorzitter van de ver-
eeniging van scheepsbevrachters in Nederland, is beëedigd
als makelaar in sleep werk voor de Rijn- en binnenvaart. Dit
is de eerste maal dat een sleep-agent tot makelaar is beëedigd.

6. In den ouderdom van 88 jaar overlijdt de heer D. van
Stolk, firmant in de vernis- en japanlakfabriek Van Wijk en
Co., oud-lid van den Gemeenteraad.

6. De algemeene gevolmachtigde voor den wederopbouw
heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een architectonisch-
stedebouwkundig ontwerp voor den wederopbouw van het
Hofplein en de Blaak.

7. Ds. J. A. Kwint neemt afscheid in de Koninginnekerk.
9. Na de gebiedsuitbreiding telt Rotterdam 636.643 in-

woners.
10. In den Haag overlijdt in den ouderdom van 75 jaar

de heer M. L. Henriques de Castro, oud-notaris te Rotterdam.
14. Ds. H. J. Mispelblom Beyer doet zijn intrede in de

Remonstrantsche kerk alhier.
14. De C. J. M. V. „Theophilus" herdenkt in de Mathenes-

serkerk haar 75-jarig bestaan.
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15- Maatschappelijk Hulpbetoon neemt de werkzaam-
heden van den tijd. gem. dienst voor de verzorging van
geëvacueerde Rotterdammers over.

16. In de Koninginnekerk herdenkt de Chr. jongemannen-
vereeniging „Obadja" (Prinsenstraat) haar 8o-jarig en de
Chr. jongemannenvereeniging „Onesimus" (Kralingen) haar
75-jarig bestaan.

18. In „Odeon" spreekt Dr. E. H. van Rappard over
Groot-Duitsch bewustzijn tegen Hollandsche engheid.

19. Aan den Gordelweg zal een nieuw groot ziekenhuis
worden gebouwd.

20. De Haagsche autoriteiten hebben hun goedkeuring
onthouden aan het raadsbesluit betreffende financieele hulp
der Gemeente Rotterdam aan het Stadion Feijenoord.

23. De heer D. C. van Ommen Hioolen, ontvanger der
directe belastingen in Rotterdam-Zuid, viert zijn veertig-
jarig jubileum als belasting-ambtenaar.

24-30. De federatie van volkstuindersvereenigingen houdt
in de Rivièra-hal in Diergaarde-Blij dorp een tentoonstelling
van producten uit volkstuinen.

25. In zes kerken houden predikanten van verschillende
kerkgenootschappen getuigenissamenkomsten over het on-
derwerp: het gezin in de branding.

26. De Volksuniversiteit koopt de oude Utrechtsche
schouwburg. Dit wordt de tweede noodschouwburg te
Rotterdam.

27. Op de speelweide aan den Essenburgsingel komt de
nationale jeugdstorm uit Rotterdam en omgeving bijeen ter
herdenking van het 7-jarig bestaan van deze organisatie. Er
worden 125 eeredraagteekens uitgereikt aan voor-oorlogsche
stormers en stormsters.

28. Te Lustin in België overlijdt in den ouderdom van
58 jaar de heer H. P. C. Jamin, lid van de firma C. Jamin
alhier.

30. Men slaat de eerste paal voor het nieuwe gebouw van
het Rotterd. Nieuwsblad op den hoek van den Binnenweg
en den Schied. singel.
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OCTOBER
i. Ir. J. Th. Berkemeier legt na 40-jarige werkzaamheid

bij de N.V. Heine kens' Bierbrouwerij, zijn functie van direc-
teur, welke hij 27 jaar heeft bekleed, neer.

1. In den ouderdom van 78 jaar overlijdt Mr. J. G. L. Nolst
Trenité, advocaat, bekend figuur op sociaal en cultureel gebied.

1. De Duitsche wereldreiziger Colin Ross houdt voor de
Ned. Duitsche cultuurgemeenschap een lezing over het
Euraziatisch steppencontinent.

3. Het is 50 jaar geleden, dat te Charlois een vakteeken-
school werd opgericht door de Maatschappij tot Nut van
het Algemeen.

3. Een zeer hevig nachtelijk luchtbombardement veroor-
zaakt groote schade aan woonnuizen en burgerlijke gebouwen
en eischt ruim honderd dooden en tallooze gewonden.

4. Ds. M. H. A. v. d. Valk, Ned. Herv. predikant, wordt
75 jaar.

4. In den ouderdom van 80 jaar overlijdt de heer K. Poort-
man, oud-lid van de firma Van Vollennoven & Poortman,
voorheen Van Vollenhoven & Schouten, en oud-lid van
den Raad.

9. In tegenwoordigheid van den gevolmachtigde voor
Rotterdam vanwege den Rijkscommissaris voor het Ned.
bezette gebied, Dr. C. Völckers, worden 8 slachtoffers van
het bombardement van Vrijdag 1.1., verpleegden uit het gem.
tehuis voor ouden van dagen aan de Oostervantstraat, ter
aarde besteld.

10. De Rijkscommissaris voor het bezette Ned. gebied
heeft in de plaats van Mr. P. J. Oud, aan wien op zijn verzoek
eervol ontslag is verleend, tot burgemeester van Rotterdam
benoemd den heer F. E. Muller, commissaris in de provincie
Utrecht.

10. Tot president van de arrondissementsrechtbank is
benoemd Mr. A. F. Zwaardemaker, van 1917-1934 advocaat
en procureur te Rotterdam.

11-21. De Ned. Arbeidsdienst houdt in samenwerking
met den Reichsarbeitsdienst in het gebouw Westzeedijk 145
een tentoonstelling. Dr. A. Seyss Inquart draagt het Deut-
sches Haus over aan de N.S.D.A.P.

October XXXIII



12. In den ouderdom van 76 jaar overlijdt de heer H. G.
M. van der Vijver, oud-lid der firma Henri van der Vijver,
groothandel in koloniale waren.

13. Tot dijkgraaf van Schieland is benoemd Mr. J. W.
W. van der Hoeven.

15. Wegens de papierschaarschte wordt de uitgave van
het dagblad De Rotterdammer gestaakt.

16. In den ouderdom van 68 jaar overlijdt Dr. P. A. Moer-
man, oor-, neus- en keelspecialist.

18. Prof. Mr. F. de Vries uit Rotterdam en Dr. R. Miedema
uit Amersfoort openen in de Erasmuszaal van de Gem.
Bibliotheek de tentoonstelling Eeredienst en Kerkbouw,
georganiseerd onder de auspiciën van het instituut voor
religieuse en kerkelijke kunst.

19. Ingebruikstelling van de tijdelijke automatische tele-
fooncentrale in het gebouw aan de Ged. Botersloot.

19. Ds. P. Veenhuizen, overgekomen uit Aalst, doet in
de kerk aan de Tidemansstraat zijn intrede als Geref. predi-
kant te Rotterdam-Delfshaven.

21. De algemeene vergadering van aandeelhouders van de
Dok- en werfmaatschappij Wilton-Fijenoord enz. benoemt
tot directeuren de heeren A. C. Metselaar en Ir. F. Muller.

23. De heer M. Q. Zeelenberg, notaris, wordt 70 jaar.
23. In den ouderdom van 72 jaar overlijdt te Voorburg

de heer A. J. Ten Hope, directeur van A. J. Ten Hope's
Handelmaatschappij N.V.

24. Installatie van Mr. C. W. Baron van Dedem als sub-
stituut-officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank
alhier.

25. Opgericht is de distributie-ophaaldienst, een particu-
liere instelling, welke zich belast met het afhalen van distri-
butie-bes cheiden.

25. In de Nieuwe Noorderkerk aan de Snellemanstraat
viert de Geref. Zondags choolvereeniging „Bidt den Heere
des oogstes" haar 75-jarig bestaan.

26. Dr. H. C. Haga viert zijn zilveren jubileum als arts.
26. In de oude kerk te Charlois viert de Chr. jongemannen-

vereeniging „Timotheus" haar 75-jarig bestaan.
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29. De heer F. E. Muller aanvaardt het ambt van burge-
meester van Rotterdam.

31. Het is 75 jaar geleden, dat de eerste spade werd ge-
stoken voor het graven van den Nieuwen Waterweg.

NOVEMBER

I. Ds. S. Oudkerk, emeritus-predikant der Geref. kerk te
Kralingen, viert zijn gouden ambtsjubileum.

1. Mevr. J. J. Jager-van Sluisdam neemt afscheid als
directrice van de Industrieschool voor meisjes aan de Schiet-
baanstraat. Haar opvolgster is Mej. M. M. Tak, thans
directrice van de school aan de Duyststraat.

1. De plaatsvervangende leider der N.S.B., de heer C. Geel-
kerken, installeert in de Rivièrahal den heer F. E. Muller,
burgemeester van Rotterdam als districtsleider der N.S.B.
Zijn voorganger, W. N. A. Kröller, is als districtsleider toe-
gevoegd aan het hoofdkwartier der N.S.B.

1. De heer J. Visscher, handelsagent bij de Ned. Spoor-
wegen, viert zijn 40-jarig jubileum in dienst dezer onder-
neming.

2. De gouwleider van de stad Danzig, de heer Forster,
bezoekt Rotterdam o.a. in gezelschap van den Rijkscommis-
saris Dr. A. Seyss Inquart.

4. In de vierde school voor vrouwenarbeid aan de Dillen-
burgstraat opent de presidente der plaatselijke commissie,
Mevr. J. Schokking-Schokking, den eersten cursus van de
Ned. vereeniging tot opleiding van gezinshulpen volgens het
leerlingensysteem.

5. Ds. K. Groen, Chr. Geref. predikant alhier, viert zijn
zilveren ambtsjubileum.

7. In den ouderdom van 68 jaar overlijdt te 's-Gravenhage
Dr. A. Kuijper Jr., emeritus-predikant der Geref. kerk te
Rotterdam.

8. Te 's-Gravenhage overlijdt in den ouderdom van 69
jaar de heer P. Penn, graanhandelaar te Rotterdam, die inder-
tijd het initiatief heeft genomen voor den nieuwen beurs-
bouw.

8. In Palace geeft de Ned. Omroep een stedenavond.
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14- Het is honderd jaar geleden, dat de grondslag werd
gelegd van de N.V. Willem Lucardie, handel in vlas enz.,
thans gevestigd in de nieuwe Beurs.

14. Te Zeist overlijdt in den ouderdom van 75 jaar
Ds. G. H. Wagenaar, van 1907 tot 1934 predikant bij de
Ned. Herv. gemeente te Rotterdam.

15. Tot voorzitter van de bedrijfsgroep spaarbanken is
benoemd Mr. Jacq. Dutilh, agent der Ned. Handelmaatschap-
pij en tot voorzitter van de bedrijfsgroep scheepshypotheek-
banken Mr. W. C. Mees, directeur van de Rotterd. Scheeps-
hypotheekbank.

15. In Arena geeft het Staatstheater uit Bremen een voor-
stelling van „Der Vetter aus Dingsda".

15. Bij besluit van den Burgemeester is een Gemeentelijk
Lyceum voor Joodsche leerlingen opgericht.

19. Te Driebergen overlijdt in den ouderdom van 78 jaar
de heer W. Zwagers, eigenaar van den boekhandel en de
drukkerij W. Zwagers aan den Nieuwen Binnenweg te Rot-
terdam.

19. De heer A. Jordaans volgt den heer P. van Herwijnen
op als districtsleider van het N.V.V. te Rotterdam.

21. Te Karlsruhe is overleden in den ouderdom van 79 jaar
de heer Jan van Gorkum, Kammersanger, geboren te Rot-
terdam.

21. In den ouderdom van 59 jaar overlijdt de heer Dr. F.
Schmidt Degener, hoofd-directeur van het Rijksmuseum te
Amsterdam, oud-directeur van het Museum Bóymans alhier.

23. In de Koninginnekerk wordt de eerste van drie bij-
zondere kerkdiensten gehouden, belegd door den kerkeraad
der Ned. Herv. gemeente alhier op drie achtereenvolgende
Zondagen. Prof. Dr. J. Kraemer uit Amsterdam en Dr. J.
Koopmans uit Leiden spreken over: Het geheim der Kerk.

25. Bij decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette
Ned. gebied zijn de bevoegdheden, rechten en plichten van
het college van curatoren van de Ned. Econ. Hoogeschool
overgegaan op den president-curator.

26. Men slaat de eerste heipaal voor den nood-schouwburg
aan de Aert van Nes straat.
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27. Bij schenking heeft het archief der gemeente een
belangrijke en fraaie collectie van genealogischen en heraldi-
schen aard verworven, afkomstig van den Rotterdamschen
notaris Hartman de Custer (1687-1760).

28. De Zuid-Holl. vereeniging Het Groene Kruis herdenkt
haar 40-jarig bestaan. Tot hoofdbestuurslid is 0.9. benoemd
Dr. S. A. van der Perk, arts alhier.

30. Dr. J. J. Stam alhier en Dr. G. Oorthuys uit Amster-
dam spreken in den 2en bijzonderen kerkdienst in de
Koninginnekerk over „De kracht der Kerk".

30. Herdenking van het feit, dat 75 jaar geleden de Geref.
kerk te Katendrecht zich constitueerde.

DECEMBER
1. In den ouderdom van 62 jaar overlijdt de heer H. B. P.

Drenth, pastoor van de St. Willebrordus-parochie.
2. In café De Heer herdenken de vereenigde winkeliers

aan den Goudschesingel het feit dat een jaar geleden hun
noodwinkelstraat in gebruik werd genomen.

2. In tegenwoordigheid van Generalkommissar Dr.
Schmidt en Dr. C. Völckers, geeft onder de auspiciën van
de Nederl. Duitsche Cultuurgemeenschap Asta Südhaus in
het Haus der Seefahrt aan den Pieter de Hoochweg een voor-
dracht-middag waarin zij gedichten van 7 eeuwen declameert.

2. In het gebouw voor kunsten en wetenschappen te
's-Gravenhage wint de Rotterdamsche bokser Luc van Dam
op punten van den Duitschen ex-Europeeschen kampioen
middengewicht Gustav Eder.

3. Te Wassenaar overlijdt in den ouderdom van 60 jaar
de heer W. van Driel Jr., directeur van W. van DrieFs
stoombootondernemingen te Rotterdam.

3. Te Lisse overlijdt in den ouderdom van 82 jaar de heer
C. Fauël, vroeger dieren-arts te Rotterdam.

3. Te 's-Gravenhage overlijdt in den ouderdom van 68
jaar de heer H.H. Tobé, o.a. directeur van de Chr. Oratorium-
vereeniging Halleluja.

5. Te Hoenderloo overlijdt in den ouderdom van 79 jaar
Dr. A. G. Kröller, sedert 1899 chef van de commanditaire
vennootschap Wm. H. Muller & Co.
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8. In den ouderdom van 84 jaar overlijdt de heer P.
Lamaison van Heenvüet, o.a. van 1907-1927 gemeente-
ontvanger van Rotterdam.

10. Het is 50 jaar geleden, dat de heer J. L. J. M. Maas
tot apotheker werd bevorderd.

10. Tot pastoor van de Willebrorduskerk is benoemd
pater J. P. A. Brinkman.

11. Bij besluit van den Burgemeester is de stichting en
instandhouding van een Joodsche huishoud- en industrie-
school noodig verklaard.

11. De Rotterdamsche kunstschilder J. A. Goedhart ver-
werft in den driejaarlijkschen portretwedstrijd, uitgeschreven
door de Therèse van Duyl-Schwartze-Stichting den eersten
prijs.

15. De heer P. Hans, thans adj. directeur van de N.V.
R. S. Stokvis & Zonen, viert zijn gouden jubileum in dienst
bij deze onderneming.

17. In het gebouw van den gem. Techn. Dienst heeft de
aanbesteding plaats van den bouw van een tweede archief-
depot achter het Archiefgebouw aan de Mathenesserlaan.

23. Huldiging van den heer R. L. Verhey, aftredend voor-
zitter van den Rotterd. bond voor lichamelijke opvoeding.
Hij is benoemd tot eere-voorzitter.

25. Dank zij de medewerking o.a. van de vereeniging tot
behoud van kunstwerken in Nederland „Rembrandt" heeft
het Museum Boymans de heele verzameling oud aardewerk
van den heer en mevr. Bastert-Van Schaardenburg ver-
worven.

27. Te Zeist overlijdt in den ouderdom van 75 jaar
Dr. P. A. J. M. Spaapen, oud-directeur van het St. Franciscus-
gasthuis te Rotterdam.

30. Opgericht is de centrale „Opbouwbelangen". Voor-
zitter is de heer F. C. Bouman. De dagelijksche leiding berust
bij Ir. L. W. H. van Dijk.

31. De tol tusschen Overschie en Schiedam wordt op-
geheven.

31. De Rijkscommissaris Dr. A. Seyss Inquart bezoekt de
stellingen van de Duitsche luchtdoelartillerie te Rotterdam.
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