
DAGELIJKSE KRONIEK 1987

JANUARI

1. Het aantal inwoners der Gemeente bedraagt 572.652 tegen
571.374 op 1 januari 1986.

2. De stukgoedbedrijven Seaport Terminals BV (Furness NV),
Müller-Thomsen Rotterdam BV (Internatio-Müller NV) en Multi-
Terminals Waalhaven BV (Pakhoed Holding NV) maken bekend,
dat het voorgenomen fusieproject 'Triton' niet doorgaat omdat
geen overeenstemming bereikt kon worden met de Vervoersbond
FNV over vermindering van het aantal arbeidsplaatsen en een
flexibeler tewerkstelling van het personeel.

5. Wethouder P. Hoogendoorn stelt bij de Gemeentedrukkerij
een geautomatiseerd bedrijfsinformatiesysteem in gebruik.

5. Directeur drs. P.H. Laman van de Gemeentelijke Sociale
Dienst maakt in zijn nieuwjaarstoespraak bekend dat de groei van
het aantal mensen met een uitkering in Rotterdam weliswaar af-
neemt maar dat ca. 40.000 gezinnen moeten leven van een mini-
muminkomen, een groot aantal mensen schulden heeft en het aan-
tal langdurig werklozen constant blijft: 30.000 Rotterdammers
zijn langer dan een jaar werkloos en 18.000 langer dan drie jaar.

5. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Politie kondigt hoofd-
commissaris J.C. van Dorp een reorganisatie van het politiekorps
aan. Rotterdam wordt ingedeeld in zeven districten met elk een
eigen commissaris; een strikte scheiding tussen de taken van re-
chercheurs en geüniformeerde politieagenten wordt opgeheven.

6. Het eerste exemplaar van het boek 'De Reformatie in Rotter-
dam 1530-1585' van dr. H. ten Boom wordt in de Sint Laurens-
kerk uitgereikt aan mgr. drs. R.Ph. Bar, bisschop van Rotterdam.

6. Op paleis Soestdijk biedt een delegatie van de Stichting Rot-
terdams Comité ter Behartiging van Nationale Belangen aan
H.K.H, prinses Juliana en prins Bernhard een exemplaar aan van
het boek 'Oranje en Rotterdam' van de hand van drs. R.A.D.
Renting.

6. In zijn nieuwjaarsrede voorspelt ir. H. Molenaar, directeur
van het Gemeentelijk Havenbedrijf, dat 1987 voor de Rotterdamse
haven een belangrijk jaar zal worden, daar de Amerikaanse rederij
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Sea-Land Inc. een beslissing moet nemen over verlenging van een
contract met Europe Container Terminus BV. Voorts is het de
vraag of een aantal scheepsreparatiebedrijven zich zal weten te
handhaven en of in 1987 de eerste speciaal samengestelde treinen
(zgn. bloktreinen) naar Zuid-Duitsland zullen gaan rijden.

6. De nieuwe voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas, mr. R.P.M, de
Bok, pleit in zijn nieuwjaarstoespraak voor de totstandkoming
van meer oeververbindingen in het Rijnmondgebied en wijst erop
dat de winst van de bedrijven zich aan het herstellen is.

6. Bekendgemaakt wordt dat een commissie onder leiding van
oud-minister drs. G.M.V. van Aardenne de ministers van Onder-
wijs en Wetenschappen en van Economische Zaken heeft geadvi-
seerd, Rotterdam aan te wijzen als vestigingsplaats voor een natio-
naal centrum voor wetenschap en technologie (Scientopia).

7. Naar bekend wordt is mr. G.P. van Beek, gerechtssecretaris
in het arrondissement Amsterdam, benoemd tot officier van Justi-
tie te Rotterdam.

7. Medegedeeld wordt dat de Gemeente wegens grote vertraging
bij de oplevering van een verkeersbegeleidend systeem voor de
Rotterdamse haven, een schadevergoeding van f 8 miljoen heeft
geëist van Hollandse Signaal Apparaten BV (Hengelo).

8. Een verzoek van de ondernemingsraad van de Stichting Sa-
menwerkende Havenbedrijven om het uitlenen van Rotterdamse
stukgoedwerkers aan de Amsterdamse haven tijdens de 'cacao-
piek' te verbieden, wordt door de ondernemingskamer van het ge-
rechtshof te Amsterdam afgewezen.

8. Nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur in het Stadhuis.
8. In zijn nieuwjaarsrede in de Gemeenteraadsvergadering wijst

burgemeester dr. A. Peper op het belang van een sterke, zelfbe-
wuste overheid voor het proces van maatschappelijke vernieu-
wing. Verder spreekt hij de overtuiging uit, dat samenwerking tus-
sen overheid en private sector kan leiden tot belangrijke economi-
sche impulsen.
De Raad benoemt B.E. Ruys tot voorzitter van het bestuur van de
Stichting Rotterdams Philharmonisch Orkest en stemt in met de
nota Gemeentelijk Ouderenbeleid 1986-1990.

9. Burgemeester dr. A. Peper stelt tijdens een bijeenkomst in het
Hulstkampgebouw een opslagloods van McGregor Cory Cargo
Services BV in het Botlekgebied in gebruik.

9. Op de Luchthaven Rotterdam slaat wethouder drs. J. Laan
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de eerste paal voor een nieuw kantoorgebouw van de reisorganisa-
tie Bel Air BV, in welk gebouw ook het nieuwe Luchthavenrestau-
rant gevestigd zal worden (arch. Hamminga & Haverkort, Em-
men).

9. De Technische Universiteit Delft verleent (ter gelegenheid van
het 145-jarig bestaan van de T.H.) een eredoctoraat aan ir. G.J.
Wormmeester, president-directeur van Europe Container Termi-
nus BV.

9. Prof. dr. L.H. Klaassen, adviseur van het Gemeentebestuur
en oud-directeur van het Nederlands Economisch Instituut, ont-
vangt een eredoctoraat in de economische wetenschappen van de
Universiteit van Gdansk (Polen).

11. De Rotterdammer Alcuin Schuiten prolongeert in Zoeter-
meer het Nederlands kampioenschap kunstrijden op de schaats.

12. Opening van de verbouwde en uitgebreide polikliniek van
het Oogziekenhuis aan de William Boothlaan door mr. S. Patijn,
commissaris van de koningin in Zuid-Holland.

12. President-directeur P.H. van der Vorm van HES Beheer NV
(houdstermaatschappij van de Graan Elevator Maatschappij)
wordt door de Havenpersclub 'Kyoto' uitgeroepen tot 'Havenman
van het jaar 1986'.

12. De directies van de stukgoedbedrij ven Quick Dispatch BV,
Seaport Terminals BV, Müller-Thomsen Rotterdam BV, Multi-
Terminals Waalhaven BV en BV Klapwijk/Rapide Haven- en
Transportbedrijf en de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven
vragen de ondernemingsraden advies uit te brengen over ontslag
van resp. 150 en 200 werknemers. Zij zijn van mening dat — ge-
zien de verslechterde situatie in de stukgoedsector — aan het in
1985 gesloten akkoord-Van der Louw, dat gedwongen ontslagen
tot 1991 uitsluit, niet langer vastgehouden kan worden.

13. Medegedeeld wordt dat mr. R. de Groot, officier van Justi-
tie in het arrondissement Rotterdam, is benoemd tot advocaat-
generaal bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

15. Wethouder M.J.D. Jansen opent aan de Buitendijk (IJssel-
monde) een huisdierencrematorium.

16. Tijdens een receptie in Vlaardingen ter gelegenheid van zijn
afscheid als secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Rotterdam en de Beneden-Maas, wordt bekendgemaakt dat
L.F. Oppe is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

16. Bekendgemaakt wordt dat mevrouw mr. S.A.J. van 't Hul,
plaatsverv. officier van Justitie te Dordrecht, is benoemd tot offi-
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cier van Justitie in het arrondissement Rotterdam.
18. Open 'Theaterdag' in Theater Zuidplein.
19-20. Ongeveer 4000 werknemers in de stukgoedsector leggen

het werk 24 uur neer uit protest tegen het aangekondigde ontslag
van 350 stukgoedwerkers. De staking wordt voor onbepaalde tijd
voortgezet in de vorm van verrassingsacties bij verscheidene stuk-
goedbedrijven.

20. De directies van Boele's Scheepswerven en Machinefabriek
BV (Bolnes, gem. Ridderkerk) en Niehuis en Van den Berg's
Scheepsreparatiebedrijf NV (Pernis) maken het voornemen be-
kend een fusie aan te gaan.

21. Tijdens een ontvangst op het Stadhuis van de Zuidkoreaanse
minister-president Shinyong Lho presenteert burgemeester dr. A.
Peper een plan voor de vestiging van een Zuidkoreaans distributie-
centrum op een terrein bij de Luchthaven Rotterdam.

22. De Gemeenteraad benoemt N. Fröberg tot rector van de
scholengemeenschap 'Wolfert van Borselen'.
De Raad neemt de nota 'De kosten van de stadsvernieuwing' voor
kennisgeving aan en gaat akkoord met de instelling van een Deel-
gemeentefonds.

23. De architect Rem Koolhaas van Office for Metropolitan Ar-
chitecture wint een prijsvraag voor een ontwerp van een stadhuis
annex bibliotheek in het centrum van 's-Gravenhage.

23. De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, me-
vrouw drs. N.J. Ginjaar-Maas, opent in het museum 'De Dubbel-
de Palmboom' de tentoonstelling '10 jaar wederopbouw, geschil-
derd door A. Leeflang (1906-1956)'. "

23-28. Zeventiende Wielerzesdaagse van Rotterdam in het
Sportpaleis 'Ahoy'.

26. Bekendgemaakt wordt dat de Rotterdamse beeldhouwer Per
Abramsen voor zijn sculptuur 'Les Voiles' de Jacob Hartogprijs
van het Schilderkundig Genootschap Pulchri te 's-Gravenhage
heeft gekregen.

27. Wethouder J.H.A. Henderson slaat aan de Watertorenweg
(Kralingen) de eerste paal voor het bejaardenverzorgingstehuis
'Mazesteyn' van de Stichting Bejaardenhuisvesting F.N.V. Rijn-
mond (arch. Bakema Zavrel Architecten BV).

27. Allied Breweries Nederland NV (Breda) maakt bekend dat
bij het concern tot 1991 maximaal 330 van de 1400 arbeidsplaatsen
zullen moeten verdwijnen. Aan de vakorganisaties zijn drie reor-
ganisatieplannen voorgelegd, waarin onder meer als mogelijkheid
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de sluiting van de Oranjeboom Brouwerij aan de Nassaukade
wordt geopperd.

27-30. Derde Stadsvernieuwingsbeurs in het Ahoy'-complex. Bij
de opening maakt wethouder ir. P.O. Vermeulen bekend, dat in
Rotterdam de 40.000ste gerenoveerde woning is opgeleverd.

30. In de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat opent wethou-
der J.H.A. Henderson voor Rotterdam het Internationale Jaar
van de Daklozen.

30. In de haven arriveert de 74 voet diep stekende Noorse bulk-
carrier 'Berge Stahl' met de grootste hoeveelheid ijzererts (353.750
ton) die ooit in één keer werd verscheept.

30. De atlete Nelli Fiere-Cooman wordt tijdens verkiezingen, ge-
organiseerd door de Dienst Recreatie en Wijkaccommodaties, uit-
geroepen tot sportvrouw van het jaar 1986. Sportman van het jaar
1986 wordt de waterskiër Pieter Slot; de damesploeg van de Atle-
tiek Vereniging 'Rotterdam' wordt uitgeroepen tot de beste ploeg
van 1986.

30. Bekendgemaakt wordt dat dr. W. van Hilten, hoofd van de
secretarieafdeling Onderwijs, per 1 april 1987 een functie bij het
Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft aanvaard. Zijn functie
zal worden waargenomen door het plaatsvervangend hoofd mr.
S.A. Jonker.

30-8 febr. Zestiende Filmfestival Rotterdam in het Luxor Thea-
ter en andere bioscopen.
De Rotterdam Awards worden toegekend aan Tefvik Baser (Tur-
kije) voor de film '40 irr Deutschland' (beste debuutfilm); Hou
Hsiao Hsien (Taiwan) voor 'A time to live and a time to die' (beste
niet-westerse film); Sergej Paradjanov (USSR) voor 'Het fort van
Souran' (meest vernieuwende film) en Werner Schröter (West-
Duitsland) voor zijn gehele oeuvre.

31. In het metrostation Leuvehaven ontstaat een felle brand
waardoor het metroverkeer tussen het Centraal Station en het
Zuidplein voor een deel van de dag stil komt te liggen.

FEBRUARI

2. Beleidsmedewerker I.P.L. Blom van het Bureau Economi-
sche Promotie en Werving neemt met een receptie in het Stadhuis
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afscheid van de Gemeente; hij heeft de functie van projectleider
bij de Stichting Havenbelangen aanvaard.

2-4. 'Woontextiel', vakbeurs voor woninginrichter en decora-
teur in het Ahoy'-complex.

3. De Raad van State beslist dat drie historisch waardevolle
koopmanshuizen aan de Wijnhaven niet gesloopt mogen worden
ten behoeve van de bouw van de Spoortunnel Rotterdam (Wil-
lemsspoortunnel).

4. Tijdens zijn afscheidsreceptie in het Stadhuis ontvangt H.W.
Veldman, directeur van de Gemeentedrukkerij, de Wolfert van
Borselenpenning uit handen van wethouder P. Hoogendoorn.

4. Aan het oud-raadslid V.F. Tromer (CDA) wordt de Wolfert
van Borselenpenning uitgereikt door burgemeester dr. A. Peper.

4. F. Kuiper, directeur van de sector algemene belangenbeharti-
ging van de Vereniging van Samenwerkende Vervoer- en Zeehaven-
ondernemingen, wordt gekozen tot voorzitter (per 1 maart 1987)
van de Stichting Havenbelangen als opvolger van H.E. Portheine.

5. De Gemeenteraad behandelt in een korte vergadering een
aantal routinezaken.

6. Het nieuwe onderkomen van de deelgemeentesecretarie
Hoogvliet aan de Middenbaan-Noord wordt geopend door de
oud-voorzitter van de deelgemeenteraad C. Duinkerke.

6. Oud-minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk mevrouw M.H.M.F. Gardeniers-Berendsen reikt in het
Stadhuis het eregeld van 'Poetry International' 1986 uit aan de
Russische dichteres Irina Ratushinskaya.

7. Negende internationale 'Indoor Tractor Pulling' in het Sport-
paleis Ahoy'.

8. Tijdens de Nederlandse indoorkampioenschappen atletiek in
Den Haag wordt Nelli Fiere-Cooman Nederlands kampioene op
de 60 m en Elly van Hulst op de 800 en 3000 m.

9. De minister van Economische Zaken, dr. R.W. de Korte, be-
zoekt in het complex Woudestein de 'European Conference on In-
dustrial Integration', die is georganiseerd door studenten van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

9. Medegedeeld wordt dat dr. P.A.H. Verbraak is benoemd tot
directeur algemene zaken van de Gemeentelijke Gezondheids-
dienst.

9. Bekendgemaakt wordt dat mr. A.N. van Zelm van Eldik,
rechter in de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, is benoemd
tot vice-president van deze Rechtbank.
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9-11. 'Mediavak', vakbeurs voor commerciële communicatie, in
het Ahoy'-complex.

10. Naar bekend wordt heeft het verzekeringsconcern Stad Rot-
terdam NV bij de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur een aanvraag ingediend voor de oprichting van het zie-
kenfonds 'Sterker door strijd'.

11. De minister van Onderwijs en Wetenschappen, drs. W.J.
Deetman, opent in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Dijk-
zigt een nieuw centrum voor harttransplantaties.

12. De Vervoersbond FNV, die sinds 19 januari stakingsacties
in de haven organiseert, schrijft — in verband met het vastlopen
van nieuwe onderhandelingen over de aangekondigde ontslagen in
de stukgoedsector — een massale 24 uurs-staking uit.
Ongeveer 1500 stakende werknemers van stukgoedbedrijven hou-
den een demonstratieve mars door de Maastunnel naar het gebouw
van de Koninklijke Nedlloyd Groep NV, het moederbedrijf van
Quick Dispatch BV, aan de Houtlaan.

12. Wethouder M.J.D. Jansen verricht de opening van een
nieuw pand van Research International Nederland (voorheen Soc-
mar Marktonderzoekburo) aan de Karel Doormanstraat.

13. Bij het containeroverslagbedrijf Europe Container Termi-
nus BV breken stakingsacties uit nadat bekend wordt dat de on-
derhandelingen over een herstelplan zijn vastgelopen

13. Presentatie van het eindverslag van een enquêtecommissie
onder leiding van prof. mr. J. van der Hoeven, oud-lid van de
Raad van State, die in opdracht van de ondernemingskamer van
het Gerechtshof in Amsterdam een onderzoek heeft gedaan naar
de oorzaken van de ondergang van Ogem Holding NV. In het rap-
port wordt kritiek geleverd op de omvang en het snelle tempo van
de overnemingen door het Ogem-concern en op de ontplooide acti-
viteiten op het gebied van projectontwikkeling.

15. Bij de Nederlandse kampioenschappen judo voor vrouwen
in Den Haag behaalt Carla van Gameren uit Hoogvliet het kam-
pioenschap in de categorie boven de 72 kg.

16. Wethouder H.J. Simons installeert het Educatief Beraad
Rotterdam, dat onder voorzitterschap van oud-staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen prof. dr. G. Klein, een stedelijk
plan voor volwasseneneducatie zal opstellen.

16. Bijeenkomst in de Burgerzaal van het Stadhuis ter gelegen-
heid van de vijftigste verjaardag van de voetballer Coen Moulijn.

17. Een nieuw bedrijfspand van Mourik Mechanical BV aan de
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Dintelweg (Europoort) wordt in gebruik gesteld door wethouder
drs. R. den Dunnen.

17. Aan Boele's Scheepswerven en Machinefabriek BV (Bolnes,
gem. Ridderkerk) wordt uitstel van betaling verleend; het bedrijf
blijft streven naar een fusie met Niehuis en Van den Berg's
Scheepsreparatiebedrijf NV.

17. Medegedeeld wordt dat Arco Chemie Nederland Ltd. in de
Botlek een fabriek voor het octaanverhogende middel methylterti-
airbutylether gaat bouwen. Met het project is een investering van
ca. f 30 miljoen gemoeid.

18. De Pierre Bayleprijs voor kunstkritiek van de Rotterdamse
Kunststichting wordt voor resp. de jaren 1984, 1985 en 1986 uitge-
reikt aan Aad Nuis (sector literatuur), Ellen Waller (sector film)
en Joost Meuwissen (sector architectuur).

18. Bij de behandeling van de aanvaring tussen de Noorse
gastanker 'Olav Trygvason' en de Britse kustvaarder 'Sagacity'
(op 19 november 1985) komt de Raad voor de Scheepvaart (Am-
sterdam) tot de aanbevelingen dat schepen met een gevaarlijke la-
ding in het Rotterdamse havengebied duidelijker herkenbaar moe-
ten zijn en dat deze schepen begeleid dienen te worden door sche-
pen van de Havendienst, Rivierpolitie of Rijkspolitie.

19. Provinciale Staten van Zuid-Holland gaan akkoord met een
wijziging van het Streekplan Rijnmond, waarmee de weg wordt
vrijgemaakt voor de vestiging van een goederendistributiecentrum
in Albrandswaard-Noord.

19. De Gemeenteraad verwerpt een motie-Van Veldhuizen,
waarin uitgesproken wordt dat de werkgelegenheidsproblemen in
de stukgoedsector zonder gedwongen ontslagen kunnen worden
opgelost.
De Raad benoemt mr. P.H.J. Jeurissen tot directeur van de Ge-
meentelijke Arbo-dienst.
Een voorstel om het systeem van rangen en rangsbenamingen voor
gemeente-ambtenaren af te schaffen, wordt aangenomen. Voorts
gaat de Raad akkoord met de verzelfstandiging van de kinderkli-
niek 'Beatrix-Irene', met voorstellen inzake het onderwijsvoor-
rangsbeleid in Rotterdam en met de nota 'Woningdifferentiatie'.
De Raad besluit de produktiesector van het Gemeente-
Energiebedrijf met ingang van 1 april 1987 over te dragen aan de
NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (Voorburg).

20. Receptie ter gelegenheid van het afscheid van E. Kuhlmann
als rector van het Rotterdams Montessori Lyceum. Hij wordt op-
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gevolgd door F.A. Ohm.
20-1 maart. Nationale woonmanifestatie 'Binnenhuis' in het

Ahoy'-complex.
21. In museum Boymans-van Beuningen worden 33 tekeningen

uit de 15de en 16de eeuw overgedragen aan de Rijksdienst Beel-
dende Kunst. Deze tekeningen, afkomstig uit de 'collectie-
Koenigs' gingen in 1940 vanuit museum Boymans naar Duitsland
en zijn dit jaar door de Deutsche Demokratische Republik overge-
dragen aan de Staat der Nederlanden.

21. De Rotterdamse reumatoloog dr. P. Biemond ontvangt in
het Academisch Ziekenhuis te Leiden de Prof. dr. Goslingsprijs
van de Stichting Nationaal Reumafonds voor zijn onderzoek naar
bloedarmoede bij reumapatiènten.

22. Bij de Europese indoorkampioenschappen atletiek in Liévin
(Frankrijk) behaalt Nelli Fiere-Cooman met een tijd van 7.01 se-
conden de gouden medaille op het onderdeel 60 m. De zilveren me-
daille op de 3000 m wordt gewonnen door Elly van Hulst met een
tijd van 8 minuten 51.46 seconden (een nieuw nationaal record).

23. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van zijn vervroegde
uittreding als hoofd Bouwinspectie van het bisdom Rotterdam,
wordt bekendgemaakt dat A.J.E.J. Beijersbergen is benoemd tot
ridder in de orde van Sint Sylvester.

24. In het Stadhuis wordt de oprichtingsakte getekend van Imax
BV en worden de plannen voor de bouw van het Imax-complex ge-
presenteerd: een, door de architect Ed Thuns ontworpen, driehoe-
kig gebouwencomplex dat zal verrijzen op de kop van de Schie-
damsedijk en waarin een Imaxtheater, een hotel van de Intell-
groep en een voorlichtingscentrum over economische onderwerpen
(Econocentrum) zullen worden gevestigd.

24. De Commissie Beleidsadvies Luchthaven Rotterdam, onder
voorzitterschap van prof. dr. A.C. van der Zwan (directeur van de
Nationale Investerings Bank), laat de minister van Verkeer en Wa-
terstaat weten, de aanleg van een nieuwe gedraaide start- en lan-
dingsbaan financieel niet verantwoord te vinden. De commissie
adviseert verlenging van de huidige baan tot een lengte van 2200
meter.

24. De Vervoersbond FNV maakt bekend af te zien van verdere
stakingsacties bij het containeroverslagbedrijf Europe Container
Terminus BV.

24. Medegedeeld wordt dat het verpakkingsbedrijf W. van
Oordt & Co. BV zal verhuizen van de Voorhaven (Delfshaven)
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naar Oud-Beijerland.
25. Aankomst van het 5.OOOste zeeschip in de haven (in 1986

eveneens op 25 februari).
26. Wethouder H.J. Simons opent de Tweebosschool aan de

Christiaan de Wetstraat (Afrikaanderwijk).
27. Wethouder M.J.D. Jansen slaat de eerste damplank voor

restauratiewerkzaamheden aan de kerkhofmuur bij de Hillegon-
dakerk aan de Kerkstraat (Hillegersberg).

27. Het verplegend personeel van het Delta Ziekenhuis onder-
breekt het werk enige tijd om te protesteren tegen bezuinigingen
in de gezondheidszorg en de manier waarop de directie de bezuini-
gingen doorvoert.

27. Na het vastlopen van onderhandelingen over de stukgoed-
sector organiseert de Vervoersbond FNV in de Doelen een mani-
festatie uit solidariteit met de havenwerkers. Bij een groot aantal
stukgoedbedrijven wordt massaal gestaakt.

27. Naar bekend wordt voeren Internatio-Müller NV en Pak-
hoed Holding NV besprekingen over een fusie tussen de stukgoed-
bedrijven Müller-Thomsen Rotterdam BV en Multi-Terminals
Waalhaven BV.

MAART

2. Wethouder J.H.A. Henderson installeert een commissie, die
dit jaar met voorstellen zal komen voor extra maatregelen die ver-
spreiding van de virusziekte AIDS moeten tegengaan; voorzitter
van de commissie is prof. dr. J. Huisman, hoofd van de afdeling
Infectieziekten en Hygiëne van de Gemeentelijke Gezondheids-
dienst.

5. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigt
aan, per 1 juli de bijdrage te zullen intrekken die het Algemeen
Werkloosheidsfonds betaalt aan de leegloopkosten van de ar-
beidspool van de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven.

5. De Gemeenteraad neemt een voorstel aan tot beëindiging per
1 juli 1987 van de overeenkomst met de firma A. en J. Vos te Al-
blasserdam inzake de verpachting van het veerrecht Kralingseveer-
IJsselmonde en tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met
de Stichting Veerdienst de Nieuwe Maas.
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5-8. 'Vrij Aktief', beurs voor actieve vrije-tijdsbesteding, sport
en vakantie, in het Ahoy'-complex.

5-8. Een delegatie onder leiding van burgemeester dr. A. Peper
brengt een bezoek aan Oslo (Noorwegen).

6. Aan P. Scheele, bestuurder van de Industriebond FNV,
wordt ter gelegenheid van zijn pensionering de Wolfert van Borse-
lenpenning uitgereikt.

7. Heropening van het verbouwde Centrum Beeldende Kunst
aan de Nieuwe Binnenweg.

7. De ARRA-award 1987 voor warme recycling van asfaltbeton
van de Asphalt Recycling and Reclaiming Association (Annapolis,
USA) wordt toegekend aan Gemeentewerken Rotterdam in ver-
band met onderzoek van ir. F.P. de Groot op het gebied van
asfaltrecycling.

8. De Rotterdamse atlete Nelli Fiere-Cooman wordt tijdens in-
doorwedstrijden in Indianapolis (USA) wereldkampioene op de 60
m hardlopen.

8. Het ijshockeyteam 'Rotterdam Panda's' behaalt in Geleen
het Nederlands kampioenschap ijshockey door in de finale van de
play-offs met 2-4 de 'Smoke Eaters' te verslaan.

9. Bekendgemaakt wordt dat het afvalverwerkingsbedrijf Booy
Clean BV van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een subsi-
die van f 17 miljoen krijgt voor de bouw van een (olie)-
verwerkingsinstallatie aan de Geulhaven.

10. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek BV in Bolnes
(gem. Ridderkerk) wordt failliet verklaard. De werf tracht onge-
veer 150 mensen in dienst te houden om de lopende zaken af te
wikkelen. De overige 450 werknemers is ontslag aangezegd.

11. De minister-president van Thailand, Prem Tinsulanonda,
brengt een werkbezoek aan de Rotterdamse haven.

11. Wethouder H.J. Simons, voorzitter van het sub-college
Werkgelegenheid, installeert de Adviescommissie Sociaal-
Economische Vernieuwing Rotterdam, onder voorzitterschap van
prof. dr. W. Albeda, oud-minister van Sociale Zaken.

11. De Vereniging van Samenwerkende Vervoer- en Zeehaven-
ondernemingen en de vervoersbonden FNV en CNV bereiken een
principe-akkoord over een tweejarige ca .o . voor het Ertsoverslag-
bedrijf Europoort CV. De verwachting is dat dit resultaat de
ca.o.-besprekingen met andere machinale overslagbedrijven posi-
tief zal beïnvloeden.

11. Medegedeeld wordt dat ing. N. Maas, wethouder te Dor-
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drecht, met ingang van 15 april is benoemd tot directeur Exploita-
tie van de Rotterdamse Elektrische Tram.

12. De president van de ondernemingskamer van het Gerechts-
hof te Amsterdam, mr. H. Joosten, verbiedt de stukgoedbedrij ven
Müller-Thomsen Rotterdam BV, Multi-Terminals Waalhaven BV,
Quick Dispatch BV en de Samenwerkende Havenbedrijven vóór 7
mei een ontslagprocedure voor overtollige werknemers in werking
te stellen.

12. Een felle uitslaande brand legt twee panden van de Neder-
landse Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening en Sa-
menlevingsopbouw 'Humanitas' aan de Heemraadssingel in de as.

13. Wethouder ir. P.O. Vermeulen slaat bij de Tochtenweg (Ze-
venkamp) de eerste paal voor een woongebouw voor ouderen, dat
gebouwd wordt in opdracht van de Stichting Huisvesting voor
Ouderen 'Liduina' (arch. Abma + Dirks en Partners, Amster-
dam).

13. De atlete Nelli Fiere-Cooman ontvangt in het Stadhuis het
erekruis van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie uit handen
van voorzitter ir. W.J. de Beer.

13. Tijdens een bijeenkomst van stakers maakt de Vervoers-
bonds FNV bekend de stakingsacties in de Rotterdamse haven op
te schorten in verband met de uitspraak van de ondernemingska-
mer van het Gerechtshof te Amsterdam, dat de Rotterdamse stuk-
goedbedrijven tot 7 mei geen ontslag mogen aanvragen voor een
deel van hun personeel.

13-16. Ongeveer 160 werknemers van het stukgoedbedrijf Sea-
port Terminals BV staken uit protest tegen het dreigende ontslag
van 34 havenwerkers. De staking wordt beëindigd nadat is af-
gesproken, dat de directie en de ondernemingsraad overleg zullen
voeren over het ontslag.

14. De minister van Onderwijs en Wetenschappen, drs. W.J.
Deetman, opent aan de Mathenesserlaan een landelijk trefcentrum
van de Stichting Chinese Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk.

14. Het half-afzinkbare werkeiland 'Smit Semi 1', bestemd voor
Smit Tak Internationaal Zeesleep- en Bergingsbedrijf BV, wordt
van de werf Van der Giessen-De Noord BV (Krimpen aan den Us-
sel) te water gelaten.

15. In Haarlem wordt het damesteam van het Budo Instituut
Hoogvliet (Sportschool Chris de Korte) Nederlands kampioen ju-
do.
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16-22. ABN Wereldtennistoernooi in het Sportpaleis Ahoy', dat
wordt gewonnen door de Zweed Stefan Edberg.

17. Bekendgemaakt wordt dat aan de econometrist dr. H.K. van
Dijk, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, de Amerikaanse Savageprijs 1986 is toegekend.

18. Burgemeester dr. A. Peper ondertekent een gezamenlijk so-
ciaal plan voor de medewerkers van de ziekenhuizen Bergweg, Eu-
dokia en Van Dam-Bethesda. Voor het Bergweg- en Eudokiazie-
kenhuis en voor het Van Dam-Bethesdaziekenhuis zullen nieuwe
ziekenhuizen worden gebouwd in resp. Capelle aan den IJssel en
Spijkenisse.

18. Wethouder drs. R. den Dunnen sluit een akkoord met verte-
genwoordigers van de Japanse goederendistributieorganisatie Ao-
mi betreffende samenwerking op het gebied van goederenhandel
tussen Japan en Europa.

18. Deelgemeenteraadsverkiezingen in Centrum-Noord, Char-
lois, Hillegersberg/Schiebroek, Hoek van Holland, Kralingen,
Overschie, Prins Alexander en IJsselmonde.
De uitslagen zijn:
Centrum-Noord: PvdA 42,1% (1984: 35,1%); CDA 19,7 (17,7);
VVD 16,1 (19,1); D'66 8,7 (3,6); SGP/RPF/GPV 4,1 (5,4); Rott.
Bejaarden Bond 4,6 (6,8); Wijkbelangen 4,6 (5,0). Opkomst
51,8% (1984: 36,2).
Charlois: PvdA 63,1 (62,0); CDA 16,0 (13,1); VVD 6,3 (6,2); D'66
5,8 (2,0); SGP/RPF/GPV 3,7 (4,0); Centrum Democraten 2,0
(—); Partij voor Bewoners 2,2 (—). Opkomst 57,9% (1984: 54,8).
Hillegersberg/Schiebroek: PvdA 28,9 (25,4); CDA 24,7 (22,1);
VVD 24,3 (34,2); D'66 6,8 (3,0); SGP/RPF/GPV 3,3 (4,1); Rott.
Bejaarden Bond 6,0 (6,0); Leefbare Wijk 6,5 (3,5); Bewoners Be-
langen 2,2 (—). Opkomst 66,2% (1984: 45,4).
Hoek van Holland: PvdA 29,89 (38,12); CDA 27,92 (33,15); VVD
10,82 (17,04); D'66 8,22 (6,82); Hoekse Belangen 0,0 (4,87);
Hoeks Welzijn 23,15 (0,0). Opkomst 72,66% (1984: 61,0).
Kralingen: PvdA 42,0 (46,0); CDA 14,9 (14,0); VVD 30,2 (31,0);
D'66 8,3 (—); SGP/RPF/GPV 4,6 (6,0). Opkomst 55,0% (1984:
6,0).
Overschie: PvdA 44,0 (40,0); CDA 17,0 (13,2); VVD 11,0 (10,2);
D'66 6,0 (2,3); SGP/RPF/GPV 3,2 (2,4); Rott. Bejaarden Bond
7,5 (6,0); Belangen Overschie 11,0 (18,4); J. de Deken 1,2 (—).
Opkomst 60,0% (1984: 49,4).
Prins Alexander: PvdA 41,7 (41,3); CDA 23,3 (20,1); VVD 18,0
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(20,2); D'66 11,7 (4,4); SGP/RPF/GPV 5,2 (5,6). Opkomst
62,0% (1984: 51,8).
IJsselmonde: PvdA 48,7 (36,4); CDA 17,7 (15,4); VVD 6,7 (6,6);
D'66 5,6 (2,4); SGP 4,0 (1,2); Huurdersver. IJsselmonde 12,4
(20,1); Wijkbelangen IJsselmonde 4,6 (7,4). Opkomst 59,3%
(1984: 56,0).

18. Uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van
Zuid-Holland in Rotterdam:
PvdA 51,7% (1982: 40,6%); CDA 17,8 (18,4); VVD 11,5 (18,4);
D'66 6,9 (8,2); PPR/PSP/CPN 5,2 (9,6); SGP 2,0 (2,1);
RPF/GPV 1,5 (2,0); Centrum Democraten 1,7 (0,0), Socialistische
Partij 0,3 (0,7); Groenen 0,8 (0,0); EVP 0,3 (0,0); overige partijen
0,3 (0,0). Opkomst 55,0% (1982: 56,6).

19. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst
tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit te
Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam wordt het Tinber-
gen Instituut opgericht. Aan dit instituut zullen jonge economen
en econometristen worden ogpeleid tot wetenschappelijk onder-
zoeker.

19. De Gemeenteraad besluit ca. f 8 miljoen uit te trekken voor
de financiering van urgente projecten.
De Raad neemt een motie-Van den Muijsenberg (VVD) aan, waar-
in wordt vastgelegd dat de deelgemeente IJsselmonde volgend jaar
f 150.000,— extra krijgt.

20. Wethouder drs. J. Laan slaat de eerste paal voor de bouw
van zestien appartementen en veertien studio's aan de Oostmaas-
laan in Kralingen (arch. H. Klunder).

20. Medegedeeld wordt dat de Vereniging Effectenbescherming
de voormalige leiding van OGEM NV persoonlijk aansprakelijk
wil stellen voor de schade die aandeelhouders hebben geleden door
het faillissement van het concern.

20-24. Gezondheidsbeurs 'Beter Leven '87' in de Weenahal.
20-3 april. Een delegatie onder leiding van burgemeester dr. A.

Peper brengt een bezoek aan India.
21. Installatie van drs. J.A.M. Weterman als voorzitter van de

Stedelijke Adviescommissie Ouderenbeleid. In deze functie volgt
hij de overleden drs. J.G. van der Ploeg op.

24. Hoofdcommissaris van Politie J.C. van Dorp stelt het pa-
trouillevaartuig 'P2' van de Rivierpolitie in gebruik.

25. Mevrouw mr. LH. Wildeboer, advocaat en procureur te
Rotterdam, wordt bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de
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Hoge Raad der Nederlanden. De installatie zal op 28 april plaats-
vinden.

25. Het Nederlands voetbalelftal speelt in het Feyenoord Sta-
dion met 1-1 gelijk tegen Griekenland in een kwalificatiewedstrijd
voor de Europese kampioenschappen in 1988.

25-29. De beurzen 'Visma' en 'Adventure' in het Ahoy'-
complex.

26. Z.K.H, prins Claus stelt de flexicoker-raffinaderij van Esso
Nederland BV in gebruik. Bij deze gelegenheid maakt president-
directeur R. Dahan bekend, dat Esso Nederland BV een bedrag
van ruim f 500.000,— beschikbaar zal stellen voor een leerstoel
project-management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

26. Bekendgemaakt wordt dat de Prins Bernhard Fonds-prijs
1987 is toegekend aan dr. J. van Zanden, universitair docent aan
de subfaculteit Maatschappijgeschiedenis van de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, voor zijn onderzoek op het gebied van de econo-
mische geschiedenis.

26. Medegedeeld wordt dat H.R. Tiesma, projectleider/direc-
teur bij Radio Rijnmond, is benoemd tot directeur van de Stich-
ting Omroep Rotterdam.

27. H.M. koningin Beatrix bezoekt in gezelschap van staatsse-
cretaris mevrouw drs. N.J. Ginjaar-Maas van Onderwijs en We-
tenschappen de bedrijfsschool van de Rotterdamsche Droogdok
Maatschappij BV, de Nassauschool in IJsselmonde en een leerlin-
genbouwplaats in Ridderkerk.

27. Ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum ontvangt
A.M. Knulst, directeur van BV Algemeen Administratie- en Trust-
kantoor, uit handen van wethouder M.J.D. Jansen de Wolfert van
^orselenpenning.

27. Bekendgemaakt wordt dat R.J. Wiegman per 1 april 1987 is
benoemd tot directeur van het Luxor Theater.

27. Medegedeeld wordt dat tot waarnemend directeur van het
Maritiem Museum 'Prins Hendrik' is benoemd de directeur van de
Gemeentebibliotheek, P.J.Th. Schoots.

30. De Rotterdamse bokser René van den IJssel wordt in Am-
sterdam Nederlands kampioen boksen in de halfzwaargewicht-
klasse.

30. Bekendgemaakt wordt dat mr. L.C.P. Goossens is benoemd
tot rechter in de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

31. Met een receptie in het Stadhuis neemt P. van Empelen af-
scheid als directeur van het Maritiem Museum 'Prins Hendrik'.
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APRIL

1. Bij de graanoverslagbedrijven Grainwave BV en Graan Ele-
vator Maatschappij BV breken stakingen uit, daar geen over-
eenstemming bereikt kan worden over een nieuwe ca.o .

1. De Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena opent een lijn-
dienst tussen de Luchthaven Rotterdam en Brussel.

1. Op het dak van de elektriciteitscentrale aan de Galileïstraat
draagt wethouder P. Hoogendoorn de elektriciteits- en warmte-
produktie-afdelingen van het Gemeente-Energiebedrijf officieel
over aan de NV Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland (Voorburg).

1. Staatssecretaris mr. H.E. Koning van Financiën opent in het
Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel de tentoonstelling 'Vijf-
tig jaar belastingmuseum'.

1-5. Muziekfilm-festival 'Celluloid Rock' in de theaters De Lan-
taren en 't Venster.

2. De Gemeenteraad gaat akkoord met een voorstel tot ver-
zelfstandiging van de loodsdiensten en met de overdracht van het
nautisch beheer in het Europoortgebied aan Rotterdam.

3. Door het in werking stellen van het carillon op het voorplein
verricht H.K.H, prinses Juliana de opening van het nieuwe ge-
bouw van het verpleegtehuis en reactiveringscentrum 'Antonius-
Binnenweg' aan de Nieuwe Binnenweg.

3. Mr. F.H.A.M. Kruse, directeur-generaal van het Directoraat-
Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het ministerie van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid, opent het gerenoveerde hoofdge-
bouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau aan de Schiedamse Vest.
Tevens wordt feestelijk herdacht dat op 4 april 1910 de Gemeente-
lijke Arbeidsbeurs met de arbeidsbemiddeling in Rotterdam be-
gon.

3. De president van Kaap Verdië, A.M. Pereira, brengt een
werkbezoek aan Rotterdam.

3. De minister van Verkeer en Waterstaat deelt de Tweede Ka-
mer mee, dat zij een commissie van onafhankelijke deskundigen
opdracht zal geven te onderzoeken of het mogelijk is in de Nieuwe
Waterweg nabij Hoek van Holland een stormvloedkering te bou-
wen.

4. Wethouder M.J.D. Jansen opent in de Maashaven het 'Zwar-
te Zwaantje', de eerste drijvende speeltuin voor schipperskinderen
in ons land.
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4. A.an de wereldkampioene op de 60 m hardlopen, Nelli Fiere-
Cooman, wordt in Arnhem (Papendal) de beker van de Koninklij-
ke Nederlandse Atletiek Unie uitgereikt.

5. 'Arubadag' in de Energiehal, welke manifestatie wordt bijge-
woond door minister-president mr. J.H.A. Eman van Aruba.

7. Het nieuwe Verkeersbegeleidend Systeem Rotterdam Water-
weg (walrader) wordt in gebruik genomen.

7. De commissaris van de koningin in Flevoland, J.C.J. Lam-
mers, verklaart zich bereid op te treden als voorzitter van de Regi-
onale Commissie-Van der Louw, waarin overleg wordt gepleegd
over werkgelegenheidsproblemen in de stukgoedsector.

7. Naar bekend wordt is de bedrijfsvoorlichtingsfilm 'Kwaliteit
de juiste lijn' van de Rotterdamse Elektrische Tram bekroond met
de Holland Video Award 1987. De film is geproduceerd door Vid-
com uit Amsterdam en het script is geschreven door de Rotterdam-
mer Ronald Lagendijk.

7-10. Internationale vakbeurs voor weg- en zeetransport
'Freight Show Rotterdam 1987' in het Ahoy'-complex.

8. Een delegatie uit Duisburg, met aan het hoofd Oberbürger-
meister J. Krings, brengt een bezoek aan Rotterdam.

8. Minister mr.drs. L.C. Brinkman van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur bezoekt het buurthuis 'Basta' in de Schoter-
bosstraat (Agniesebuurt).

8. Aan directeur G. van Welsenes van General Motors Neder-
land BV wordt in het Stadhuis de Rotterdamse Ondernemersprijs
1986 uitgereikt door de minister van Economische Zaken, dr.
R.W. de Korte.

8. Project-directeur ir. A. van den Heuvel van Tiofine BV
maakt plannen bekend voor de bouw van een nieuwe titaandioxi-
defabriek, waarmee een investering van f 200 miljoen is gemoeid.
Wanneer de installatie in 1990 gereed zal zijn, kunnen de lozingen
van afvalzuur in de Nieuwe Waterweg worden beëindigd.

10. De Paul Nijghpenning voor verdiensten op sociaal-cultureel
gebied wordt in museum De Dubbelde Palmboom uitgereikt aan
mr. F.W. van den Berg, mevrouw M. Blom-Mourits, drs. W. Hof-
man en G. van Nus.

10. Drs. W. Zandbergen, algemeen directeur van het Gemeente-
Energiebedrijf, neemt met een receptie in het Stadhuis afscheid
wegens gebruikmaking van de vut-regeling per 1 mei 1987.

10-18. Gaudeamus Muziekconcours in de Doelen.
13. De Raad voor de Kinderbescherming organiseert een actie-
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dag 'Kind van de rekening', gericht tegen de bezuinigingsplannen
van de staatssecretaris van Justitie.

13-17. Negende internationale symposium over het transport
van gevaarlijke lading in het World Trade Center. De opening
wordt verricht door mevrouw drs. N. Smit-Kroes, minister van
Verkeer en Waterstaat.

14. Opening van de nieuwe vestiging van Brown Boveri Neder-
land BV aan de Marten Meesweg (Oosterflank) door minister dr.
R.W. de Korte van Economische Zaken.

14. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. N.
Smit-Kroes, maakt tijdens het Binnenscheepvaart Congres in het
Groothandelsgebouw bekend, dat belangrijke uitbreidingen van
het Europese vaarwegennet voorlopig niet te verwachten zijn.

15. Bij een gasexplosie op het terrein van de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij BV raken zes mensen gewond.

15. De Wolfert van Borselenpenning wordt uitgereikt aan G.C.
Ouboter, ter gelegenheid van zijn afscheid als penningmeester van
de Stichting Rotterdams Conservatorium.

15. Het vijftigjarig bestaan van het Feyenoord Stadion wordt
gevierd met een voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en de Belgische
club Beerschot, die door Feyenoord met 3-2 wordt gewonnen. Op
27 maart 1937 speelde Feyenoord de eerste wedstrijd in het Feyen-
oord Stadion eveneens tegen Beerschot.

15. Staatssecretaris drs. E. Heerma van Volkshuisvesting deelt
de gemeente Rotterdam mee dat het Rijk f 80 miljoen zal bijdra-
gen aan de bouw van de nieuwe woonwijk Prinsenland tussen Kra-
lingen en Capelle aan den IJssel, door welke toezegging in 1988 be-
gonnen kan worden met de bouw van de wijk, waar ca. 5.500 hui-
zen zullen verrijzen.

16. Met het schoonmaken van graffiti op een paneel bij het
Stadhuis start burgemeester dr. A. Peper de anti-vervuilings-
campagne 'Rotterdam maakt 't schoon'.

16. De Gemeenteraad benoemt drs. E.W. Roscam Abbing per
1 augustus 1987 tot directeur van de Gemeentelijke Gezondheids-
dienst en drs. H. van Meegen per 1 mei 1987 tot directeur van het
Gemeente-Energiebedrijf.
De Raad stemt in met de verkoop van de Europointgebouwen II
en III (Marconiplein) voor f 185 miljoen en met het huren van de-
ze gebouwen voor een periode van tien jaar tegen een bedrag van
f 18,5 miljoen per jaar.

17. Wethouder dr. J.M. Linthorst onthult een door het kunste-
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naarscollectief 'Kunst en vaarwerk' aangebracht kunstwerk (be-
staande uit een rode BMW) in de gevel van de parkeergarage van
het kantoorgebouw Weenahuis.

18. De zevende Stad Rotterdam Marathon wordt gewonnen
door de Ethiopiër Belayneh Dinsamo in de tijd van 2 uur, 12 minu-
ten en 58 seconden.

21. De luchtvaartonderneming Holland Aero Lines BV wordt
failliet verklaard; de maatschappij voerde al sinds 1986 geen
vluchten meer uit.

22-24. Computerbeurs 'Mac World Expo' in het Ahoy'-
complex.

23. Aankomst van het lO.OOOste zeeschip in de haven (in 1986
op 18 april).

23. De Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst BV neemt de kust- en
havensleepboot 'Maasbank' in gebruik; de doop wordt verricht
door mevrouw J.M. Vervat-Stolk, echtgenote van het hoofd per-
soneelszaken.

23. De stakingsacties bij Grainwave BV en de Graan Elevator
Maatschappij BV worden beëindigd nadat met de vervoersbonden
FNV en CNV een akkoord is bereikt over een nieuwe ca.o.

23. Medegedeeld wordt dat 'Poetry International', het dichters-
festival dat jaarlijks door de Rotterdamse Kunststichting wordt
georganiseerd, zal worden ondergebracht in een zelfstandige stich-
ting 'Poetry International Rotterdam'.

24. Burgemeester dr. A. Peper opent de nieuwe vestiging van de
'Harbour Jazzclub' aan de Delftsestraat.

24. Met het plaatsen van de laatste dakplaat wordt het hoogste
punt van de bouw van de nieuwe Rotterdamse Schouwburg aan
het Schouwburgplein bereikt.

24-2 mei. Eerste Eduard Flipsc Pianoconcours in de Doelen.
Het concours wordt gewonnen door Robbert-Jan Roozeman, stu-
dent aan het Utrechts Conservatorium.

24. De scheidende voorzitter van de directie van de Nederlandse
Dagbladunie, N.H. Appel, wordt benoemd tot ridder in de orde
van de Nederlandse Leeuw.

25. In het Sportpaleis Ahoy' wordt Nederland werledkampioen
korfballen door in de finale België met 9-7 te verslaan.

27. Wethouder drs. J. Laan slaat de eerste paal voor het Be-
drij fspark Boezembocht, dat naast het spoorwegemplacement
Rotterdam-Noord Goederen zal worden gebouwd (arch. Sramota
Partners BV).
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27. J.M. Franken neemt afscheid als voorzitter van de deelge-
meenteraad Charlois.

27. Bekendgemaakt wordt dat J. Hoek van Dijke, die afscheid
neemt als lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de
PvdA, is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw.

27-29. De burgemeester van de Nicaraguaanse havenstad Corin-
to, C.J.D. Mendosa, brengt een bezoek aan Rotterdam.

28. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. N.
Smit-Kroes, slaat in de Wijnhaven de eerste damplank voor de
bouw van de 3,5 km lange Spoortunnel Rotterdam. Wethouder
drs. J. Laan opent het Informatiecentrum Spoortunnelbouw aan
de Kolk.

28. In Hoek van Holland opent staatssecretaris van Defensie J.
van Houwelingen een expositie over Fort Maasmond.

28. Tijdens een vergadering van de Provinciale Staten van Zuid-
Holland wordt de Rotterdammer E.P. van Heemst (PvdA) geko-
zen tot lid van het college van Gedeputeerde Staten.

28. Installatie van acht nieuw gekozen deelgemeenteraden:
Centrum-Noord, Charlois, Hillegersberg/Schiebroek, Hoek van
Holland, Kralingen, Overschie, Prins Alexander en IJsselmonde.
In vijf deelgemeenten wordt een nieuwe voorzitter gekozen:
T.C.M. Eijkenbroek (PvdA) in Centrum-Noord, W.J. van der
Have (PvdA) in Charlois, J.H.J. Leeninga (PvdA) in Hillegers-
berg/Schiebroek, mevrouw M.D. Teenstra-Verhaar (VVD) in
Kralingen en D. van Dongen (PvdA) in Overschie.

28-29. Bedrijven Kontakt Dagen in het Ahoy'-complex.
29. Bij zijn afscheid als hoofd van de afdeling Ongevalsgenees-

kunde van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Dijkzigt ont-
vangt dr. W.F. van der Slikke de zilveren Molewater-De Monchy-
penning; tevens wordt bekendgemaakt dat hij is benoemd tot offi-
cier in de orde van Oranje-Nassau.

29. In Amstelveen wordt aan J.H. van Epen, psychiater van het
Deltaziekenhuis, de Helffer-Kootkarprijs 1986 voor hulpverlening
aan drugs- en alcoholverslaafden uitgereikt.

29. Drs. J. Borgman, voormalig lid van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, opent in Diergaarde Blijdorp de kinderjungle
'Kiboko'.

29. Ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksjubileum van
H.K.H, prinses Juliana en Z.K.H, prins Bernhard reikt burge-
meester dr. A. Peper een speciale wimpel uit aan Oranjeverenigin-
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gen in Rotterdam die langer dan vijftig jaar bestaan.
29. Nadat het overleg over de werkgelegenheidsproblematiek in

de stukgoedsector opnieuw is vastgelopen, legt J.C.J. Lammers
het voorzitterschap van de overlegcommissie (de 'commissie-Van
der Louw') neer.

29. Het Nederlands voetbalelftal wint in het Feyenoord Stadion
met 2-0 van Hongarije in een kwalificatiewedstrijd voor de Euro-
pese kampioenschappen in 1988.

29. Burgemeester dr. A. Peper reikt in het Stadhuis de konink-
lijke onderscheidingen uit die jaarlijks ter gelegenheid van Koning-
innedag worden toegekend. De volgende Rotterdammers en in
Rotterdam werkzame personen zijn benoemd tot:
ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw: prof. dr. D.W. van
Bekkum, hoogleraar radiobiologie Erasmus Universiteit Rotter-
dam, voorzitter Integraal Kankercentrum Rotterdam en directeur
Radiobiologisch Instituut TNO te Delft; mr. M.A. van Peski,
oud-deken Orde van Advocaten arrondissement Rotterdam; A.M.
Schreuders, voorzitter stuurgroep Privatisering Ingenieursdiensten
Rijkswaterstaat; mr. E.J. Verloop (Utrecht), lid raden van bestuur
NV Unilever Rotterdam en Unilever PLC London;
officier in de orde van Oranje-Nassau: M. Aukes, inspecteur PTT;
B.F. Bohré, hoofd inspectie der Directe Belastingen Rotterdam,
fractievoorzitter CDA Gemeenteraad Rotterdam; E.E. Brink
(Nieuw Beijerland), administrateur Belastingen, post Douane en
Accijnzen Rotterdam; G.L. de Bruin (Amstelveen), directeur Ruys
en Co. BV; ir. J.A.M. Deckers, oud-districtshoofd 2e district
Dienst Stoomwezen te Dordrecht; J.L.A. Drabbe (Hendrik-Ido-
Ambacht), algemeen directeur Intercontinental Transport BV;
drs. E.G.M. Driebeek, president-commissaris Total Raffinaderij
Nederland; Chr. Floris, internationaal secretaris Landbouwschap
te 's-Gravenhage; H.B.W. Loos (Oud-Verlaat), hoofd afdeling Li-
chamelijke vorming en sport Erasmus Universiteit Rotterdam;
prof. mr. W.B. van der Mijn (De Bilt), hoogleraar gezondheids-
zorgbeleid en gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam,
secretaris/jurist Kon. Ned. Maatschappij ter Bevordering der Ge-
neeskunst te Utrecht; A.A. van Opdorp, administrateur Belastin-
gen, post Douane en Accijnzen Rotterdam; G.J. Peters (Krimpen
aan den IJssel), directeur Olie-Scheepvaart BV; B. Vossenaar
(Rijswijk Z.H.), commandant Gem. Brandweer Rotterdam; me-
vrouw prof. dr. B.H.P. van der Werff-Messing, hoogleraar klini-
sche radiotherapie Erasmus Universiteit Rotterdam, hoofd afde-
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ling Radiotherapie Academisch Ziekenhuis Rotterdam, Dr. Daniël
den Hoed Stichting en Stichting Rotterdamsch Radio-
Therapeutisch Instituut; S.P. Wolf fs-Gravenhage), commissaris
en gedelegeerde raad van bestuur Hudig-Langeveldt Groep BV;
ridder in de orde van Oranje-Nassau (met de zwaarden): A.C.
Zeijger, luitenant ter zee van vakdiensten der tweede klasse oudste
categorie;
ridder in de orde van Oranje-Nassau: H.B. Boer (Amerongen),
oud-gezagvoerder Nedlloyd Rederijdiensten BV; ir. W.S. van de
Erve (Rijswijk Z.H.), voorzitter Landelijk Gesprekscentrum
Bouwnijverheid te Rotterdam; A.A. de Groot (Rijswijk Z.H.),
oud-directeur Leo de Jonge Architecten te Rotterdam; H.W. Ha-
geman, vennoot BDO/Dijker Groep, registeraccountants, be-
lastingadviseurs, organisatieadviseurs; G. Hulscher, oud-directeur
prot.chr. basisschool 'Prins Willem Alexander'; L.O. Jonker
(Schiedam), oud-principal ship surveyor Lloyd's Register of Ship-
ping te Rotterdam; mr. B.M.T. ten Kate, secretaris R. Mees &
Zoonen Assurantiën BV, penningmeester Historisch Genootschap
'Roterodamum'; mevrouw S.P. van der Laan, oud-docente scho-
lengemeenschap 'De Windroos'; H.R. Land, directeur Federatie
voor de Nederlandse Export te 's-Gravenhage; J.G. Mayoor (Put-
ten Gld.), oud-hoofdwerktuigkundige Nedlloyd Rederijdiensten
BV; H. Mijdam (Haps N.Br.), oud-algemeen directeur Schenker
& Co's Internationale Expeditie BV; Chr. van Offenbeek (Vlissin-
gen), oud-hoofdwerktuigkundige Nedlloyd Rederijdiensten BV;
ir. H.E. Oving, oud-commissaris Oving-Diepeveen-Struycken BV
te Barendrecht; ds. E.L. Ruitenberg, emeritus-predikant Her-
vormde Gemeente Kralingen; J.D. Smit (Soest), oud-gezagvoerder
Nedlloyd Rederijdiensten BV; B.W.H. Tempel (Papendrecht),
voorzitter Dienstencommissie PTT Telecommunicatie; W.S. Vis-
ser, chef bureau Technische Werkzaamheden Dienst Kadaster en
Openbare Registers te 's-Gravenhage.

30. Viering van Koninginnedag met onder meer 'open huis' in
het Stadhuis en concerten van Lee Towers en de Marinierskapel.

MEI

1. Burgemeester dr. A. Peper legt ter gelegenheid van de Dag
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van de Arbeid een krans bij het Spiekmanmonument aan de Ma-
thenesserdijk.

1. De Britse luchtvaartmaatschappij British Air Ferries beëin-
digt de lijndienst tussen Londen (Gatwick) en de Luchthaven Rot-
terdam.

4. Dodenherdenking met onder andere een bijeenkomst in de
Sint Laurenskerk en een kranslegging bij het Monument voor de
gevallenen op het Stadhuisplein.

5. Viering van Bevrijdingsdag op diverse plaatsen in de stad.
5. Door brand in het dioramagebouw in Diergaarde Blijdorp

gaat een deel van de collectie van het Natuurhistorisch Museum
verloren.

5. Bekendgemaakt wordt dat mr. P.W.M. Broekhoven, vice-
president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, is be-
noemd tot president van de Rechtbank te Maastricht.

6. Wethouder drs. R. den Dunnen presenteert het Integraal Plan
'Noordrand Rotterdam', met ontwerpen voor een nieuwe Lucht-
haven, een woonwijk (Groot Rijs en Daal) en een verbinding tus-
sen Rijksweg 13 en Rijksweg 16.

6. In het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' neemt burge-
meester dr. A. Peper het boek 'La cosmographie de Pierre Apian'
in ontvangst, het eerste oude maritieme werk dat gerestaureerd
kon worden dank zij een gift van de Anthony Veder Groep NV,
die dit jaar vijftig jaar bestaat.

6. Bij de opening van een nieuw kantoor in het Weenahuis van
de Dechesne Groep — een maatschap van registeraccountants, be-
lastingadviseurs en organisatiedeskundigen — ontvangt burge-
meester dr. A. Peper een geldbedrag, dat is bestemd voor het in-
stellen van een prijs die jaarlijks zal worden toegekend aan een
persoon of organisatie, die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor
de stad.

6. Door de ruit van de woonkamer van het huis van minister-
president drs. R.F.M Lubbers aan de Lambertweg (Kralingen)
wordt een brandbom geworpen, waardoor enige materiële schade
wordt aangericht.

7. Ontvangst, aangeboden door het Gemeentebestuur, in de
Burgerzaal van het Stadhuis ter gelegenheid van het veertigjarig
bestaan van het Historisch Genootschap 'Roterodamum'.

7. De ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam
bepaalt dat de Rotterdamse werkgevers in de stukgoedsector over-
compleet personeel nog niet mogen ontslaan, aangezien de onder-
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nemingsraden onvoldoende informatie hebben ontvangen om te
kunnen beoordelen of het aangekondigde ontslag van 350 werkne-
mers onvermijdelijk is.

7. De Gemeenteraad aanvaardt het voorstel tot het aangaan van
een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Bronwaterlei-
ding Hoeksche Waard betreffende de drinkwatervoorziening.
De Raad neemt afscheid van W.J. van der Have (raadslid voor de
PvdA), die tot voorzitter van de deelgemeenteraad Charlois is ge-
kozen.

8. Aan de arts G.L. Rinck, o.a. commandant van de colonne
Rotterdam van het Rode Kruis Korps, wordt het Kruis van Ver-
dienste (de hoogste onderscheiding van het Nederlandse Rode
Kruis) uitgereikt.

9. De gerestaureerde molen 'De Distilleerketel' op het Midden-
hoofd in Delfshaven wordt feestelijk in gebruik gesteld. Een aan
de voet van de molen aangebrachte, door Willem Verbon ontwor-
pen, plaquette ter herinnering aan de in Delfshaven geboren schil-
der Kees van Dongen wordt onthuld door Dolly van Dongen
(dochter van de schilder) en H.H. Hooijkaas, president-directeur
van Shell Nederland BV. Aan mr. J. Dutilh, voorzitter van het
Historisch Genootschap 'Roterodamum', wordt de Piet Heynpen-
ning van de Stichting Historisch Delfshaven uitgereikt.

9. Het mannenkoor 'Apollo' viert het zestigjarig bestaan met
een concert in het Bibliotheektheater.

9. Medegedeeld wordt dat de 'Marijn Veraart Prijs 1986' van de
Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers (Amsterdam) is
toegekend aan prof.dr. W.F. van Raaij, hoogleraar psychologie
en pedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wegens
zijn verdiensten op het gebied van reclame-onderzoek.

9. Bekendgemaakt wordt dat het Hoogheemraadschap van
Delfland opdracht heeft gegeven voor de bouw van een 684 m lan-
ge tunnel onder het Hartelkanaal, bestemd voor het transport van
water.

11. Burgemeester dr. A. Peper slaat de eerste paal voor de bouw
van een pand van het elektronisch bedrijf Alphatron op het nieuwe
industrieterrein 'Brainpark' in Kralingen (arch. ir. V. Veldhuyzen
van Zanten, Gouda).

11. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. N.
Smit-Kroes, stelt de aan de Parkkade afgemeerde veerboot 'Nor-
sun' van North Sea Ferries BV in gebruik; de nieuwe veerboot gaat
varen op de route Europoort-Hull.
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11. De ambassadeur van Japan in Nederland, Teruji Akiyama,
brengt een bezoek aan Rotterdam.

11-12. Wethouder drs. R. den Dunnen, directeur ir. H. Mole-
naar van het Gemeentelijk Havenbedrijf en drs. P.A. de Ruiter,
hoofd van de secretarieafdeling Economische Zaken, vertegen-
woordigen Rotterdam bij de viering van het 120-jarig bestaan van
de Japanse stad Kobe.

12. Presentatie van de plannen voor de culturele manifestatie
'Rotterdam '88 — de stad als podium' door adjunct-directeur R.
van der Lugt van de Rotterdamse Kunststichting.

12. Het Historisch Genootschap 'Roterodamum' viert het veer-
tigjarig bestaan met een feestavond in het Hofpleintheater.

12-14. Werknemers van de Brouwerij Oranjeboom aan de Nas-
saukade bezetten, op instigatie van de Industriebond FNV, het be-
drijf uit protest tegen het voornemen van Allied Breweries Neder-
land NV (Breda) de Rotterdamse brouwerij te sluiten.

12-15. Vakbeurs 'Industrial Maintenance' in het Ahoy'-
complex.

13. Burgemeester dr. A. Peper opent het hoofdkantoor van het
ontwerp- en adviesbureau Landmark BV in de watertoren op het
voormalige terrein van de Drinkwaterleiding in Kralingen.

15. In het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Dijkzigt wordt de
hartkleppenbank in gebruik gesteld, een centrum voor het prepa-
reren en bewaren van hartkleppen, beheerd door de Stichting Eu-
rotransplant Nederland te Leiden.

15. Ter gelegenheid van haar afscheid als verloskundige wordt
mevrouw J.M. Hoogcarspel-Van der Valk onderscheiden met de
Wolfert van Borselenpenning.

16. Feestelijkheden rond het zeventigjarig bestaan van Tuindorp
'Vreewijk'.

16. De Wolfert van Borselenpenning wordt tijdens een af-
scheidsreceptie in de Larenkamp uitgereikt aan J.M. Franken,
oud-voorzitter van de deelgemeenteraad Charlois.

16. Minister-president drs. R.F.M. Lubbers opent in Sjanghai
(China) het Rotterdam Commercial Representative Office.

16. Medegedeeld wordt dat mr. J.W. van Dijk, president van de
raad van bestuur van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank
NV, met ingang van 1 juni 1987 is benoemd tot directeur van de
Rotterdam School of Management.

18. Ir. H. Molenaar, directeur van het Gemeentelijk Havenbe-
drijf, stelt op het terrein van Shell Nederland Raffinaderij BV in
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Pernis een 620 m lange kademuur langs de Tweede Petroleumha-
ven in gebruik.

18. Bij de Afvalverwerking Rijnmond NV wordt door de com-
missaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. S. Patijn, een nieu-
we slakkenverwerker in gebruik gesteld.

19. Het eerste exemplaar van het boek 'Rotterdam, verstedelijkt
landschap' van Frits Palmboom wordt door prof.dr. L.H. Klaas-
sen, economisch adviseur van de Gemeente, in Galerie 'Westersin-
gel 8' uitgereikt aan burgemeester dr. A. Peper.

21. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage beslist dat de strafkorting
die de staatssecretaris van Sociale Zaken de gemeenten Amster-
dam en Rotterdam wegens het te laat invoeren van de 'voordeur-
delersmaatregel' heeft opgelegd, onrechtmatig is. Het ministerie
van Sociale Zaken moet in verband hiermee nog f 3,7 miljoen aan
de gemeente Rotterdam uitkeren.

21. In de Gemeenteraad wordt L. Kok (PvdA) als lid geïnstal-
leerd.
De Raad neemt de Voorjaarsnota 1987 en de beleidsnota 'Kinder-
opvang' aan.

22. In aanwezigheid van honderden kinderen uit de wijken Mid-
delland en Het Nieuwe Westen wordt het gerenoveerde Heem-
raadspark opengesteld.

22. Opening van de manifestatie 'Kleurrijk Rotterdam' in de
Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat. De manifestatie, die zal
duren tot en met 27 juni, bestaat uit een tentoonstelling, een sym-
posium en diverse presentaties van etnische groeperingen.

22. Bekendgemaakt wordt dat de Vereniging voor Seksuologie
de tweejaarlijkse Coen van Emde Boas/Jos van Ussel-prijs heeft
toegekend aan de medisch fysioloog dr. K. Slob, hoofddocent aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor zijn verdiensten op het
gebied van seksuologisch onderzoek.

23. Op de studiedag 'Rotterdam onder de loep' in het World
Trade Center worden de resultaten bekendgemaakt van een door
Bureau Burke Inter View gedaan onderzoek, waaruit onder meer
blijkt dat een kwart van de Rotterdammers er de voorkeur aan zou
geven Rotterdam te verlaten.

24. Na in Den Haag met 5-2 van FC Den Haag te hebben verlo-
ren, degradeert de voetbalclub Excelsior naar de eerste divisie be-
taald voetbal.

25. In de Sint Laurenskerk wordt de Laurenspenning uitgereikt
aan Reyn van der Lugt, wegens zijn stimulerende activiteiten op
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het terrein van de architectuur en de beeldende kunst.
26. Op het dak van Zwembad West aan de Spaanseweg breekt

brand uit, waardoor het zwembad zeer ernstige schade oploopt.
26. Medegedeeld wordt dat drs. P. van der Reijden per 1 augus-

tus 1987 is benoemd tot hoofd van de nieuwe secretarieafdeling
Bedrijven.

27. De technologische faculteit van de Universiteit van Lund
(Zweden) verleent een eredoctoraat aan prof. dr. N. Bom, hoofd
Biochemische Technologie van het Thoraxcentrum van het Acade-
misch Ziekenhuis Rotterdam/Dijkzigt.

27. Naar bekend wordt is mevrouw P.M. van der Linden-De
Feijter met ingang van 1 juni 1987 benoemd tot directeur van de
Streekschool voor Kort Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnmond-
Zuid.

27-2 juni. Een delegatie onder leiding van burgemeester dr. A.
Peper brengt een bezoek aan Berlijn ter gelegenheid van de viering
van het 750-jarig bestaan van de stad.

28-29. Experimentele muziek-festival 'Dissonanten' in zaal De
Unie aan de Mauritsweg.

29-30. In het Hofpleintheater vindt het eerste Rotterdamse
Dansfestival voor kinderen plaats.

30. Mevrouw J.H. van der Kulk-Klapwijk onthult aan het huis
Iependaal 23 (Vreewijk) een plaquette ter herinnering aan haar
echtgenoot, de in 1970 overleden schrijver Willem van Iependaal
(pseudoniem van Willem van der Kulk).

30-31. Cabaretmarathon in het Luxor Theater.
30-31. Concerten van de popster David Bowie in het Feyenoord

Stadion.
31. De luchtvaartmaatschappijen Netherlines BV en Connectair

Ltd. openen lijndiensten tussen Rotterdam en Londen (Gatwick).

JUNI

1-6. Achttiende 'Poetry International' in de Doelen. Het ere-
geld, dat is toegekend aan de Turkse dichter Nevzat £elik, wordt
in ontvangst genomen door de Russische dichteres Irina Ratu-
shinskaya.

3. Burgemeester dr. A. Peper en wethouder drs. J. Laan presen-
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teren een stedebouwkundig ontwerp voor de 'Kop van Zuid',
waarin ideeën zijn ontwikkeld voor ca. vijfduizend woningen,
kantoren en bedrijfsruimten en voor recreatieve bebouwing. Een
belangrijk onderdeel van het plan, dat is opgesteld door Ontwerp-
bureau ir. Teun Koolhaas (Almere) in samenwerking met Stads-
ontwikkeling Rotterdam, is een nieuwe brug over de Nieuwe
Maas.

4. De Rotterdammer Regilio Tuur behaalt tijdens de Europese
bokskampioenschappen in Turijn (Italië) de bronzen medaille in
de vedergewicht-klasse.

4. De Gemeenteraad aanvaardt het voorstel om per 1 september
1987 het Sport- en Tentoonstellingscomplex Ahoy' zelfstandig te
maken en over te dragen aan Ahoy' Complex Rotterdam NV.
De Raad neemt een initiatiefvoorstel inzake anti-apartheidsbeleid
aan en stelt nieuwe tarieven vast voor de aansluiting op het stads-
verwarmingsnet en de levering van warmte door het Gemeente-
Energiebedrijf.

5. Bekendgemaakt wordt dat mr. J. Wesselink, gerechtsauditeur
bij de Hoge Raad, is benoemd tot officier van Justitie in het arron-
dissement Rotterdam.

6. Naar bekend wordt heeft de gemeente Rotterdam, in samen-
werking met zeven commerciële uitzendbureaus, een plan ontwik-
keld om langdurig werklozen aan een baan te helpen. Met dit pro-
ject, waarbij ook de Gemeentelijke Sociale Dienst en het Geweste-
lijk Arbeidsbureau betrokken zijn, hoopt men minimaal vijfhon-
derd werklozen aan het werk te krijgen.

9. Aan de Maasboulevard stort wethouder drs. J. Laan de eerste
hoeveelheid beton voor de aanleg van het subtropisch zwembad
'Tropicana' van Center Pares NV (voorheen Sporthuis Centrum).

9-13. 'Taipei Trade Fair' in het World Trade Center.
10. Tengevolge van een aanvaring door de Hondurese coaster

'Cape' schuift een deel van de Spoorweghavenbrug van de pijlers.
10. Wethouder M.J.D. Jansen plaatst een haan op de gerestau-

reerde toren van de Hoflaankerk (Kralingen) en reikt aan mr. I J .
Dutilh, ter gelegenheid van diens afscheid als secretaris van het
college van kerkvoogden van de Hervormde Gemeente Kralingen,
de Wolfert van Borselenpenning uit.

10. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. S.
Patijn, reikt in Den Haag de Culturele Prijs van Zuid-Holland
voor de jaren 1986 en 1987 uit aan resp. beeldend kunstenaar Co
Westerik en architect, prof. W.G. Quist.
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10. Drs. H.M. Becker, voorzitter van de Stichting Buitenlandse
Werknemers Rijnmond, ontvangt een 'diploma van verdienste' uit
handen van de consul-generaal van Portugal, dr. F.A. Ruivo Gu-
terres.

11. Aan de Waalhaven Wz. slaat wethouder drs. R. den Dunnen
de eerste paal voor de bouw van een binnenvaartkade ten behoeve
van het overslagbedrijf Waalhaven Terminal BV.

11. Wethouder P. Hoogendoorn geeft het sein voor het begin
van de aanleg van een warmtetransportleiding van de Keileweg
(Nieuw Mathenesse) naar de Tweede Blekerhof (Centrum). Met de
aanleg van de leiding is een bedrag van f 50 miljoen gemoeid.

11. Tijdens een congres in Amsterdam, dat gehouden wordt ter
gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van het Nederlands In-
stituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Den
Haag), wordt de Hudig-penning postuum toegekend aan oud-
wethouder drs. J.G. van der Ploeg.

12. De directeur van het Instituut voor Milieuschade van de E-
rasmus Universiteit Rotterdam, prof. mr. J.M. van Dunne, over-
handigt aan boord van de sleepzuiger 'Cornelia' de eerste afleve-
ring van het Tijdschrift voor Milieu Aansprakelijkheid/Environ-
mental Liability Law Quarterly aan burgemeester dr. A. Peper en
aan mr. W.G. Koppelaars, voorzitter van het college van bestuur
van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

12. Dr. R.J. in 't Veld, directeur-generaal Hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek bij het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen, opent in het complex Woudestein het Tinbergen
Instituut, een samenwerkingsproject van de Universiteit van Am-
sterdam, de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Aan het instituut zullen economen en econo-
metristen worden opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker.

13. Veiligheidsmanifestatie op de Parkkade en in de Westerlaan;
de opening wordt verricht door wethouder P. Hoogendoorn.

13. Bekendgemaakt wordt dat het amateurtheaterfestival, dat
gehouden werd in het Bibliotheektheater, is gewonnen door de
Amateur Toneelgroep 'De Maasstadspelers' met de éénacter 'Een
stukje weefsel' ('Tissue') van de Engelse schrijfster Louise Page.

14. Intercultureel festival 'Poetry in het Park', in het Park bij
de Euromast.

14-20. Een Rotterdamse delegatie met aan het hoofd wethouder
ir. P.O. Vermeulen brengt een bezoek aan de Nicaraguaanse ha-
venstad Corinto.
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15. Marktkooplieden en winkeliers blokkeren de groothan-
delsmarkt aan de Industrieweg (Spaansepolder) uit protest tegen
verkoop door grossiers aan particulieren.

16. De Buiten-Gevvoon-Veilig-prijs van de in Rotterdam ge-
vestigde Stichting Vrouwen, Bouwen en Wonen wordt door drs.
E.H.T.M. Nijpels, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieubeheer, uitgereikt aan de gemeente Leiden omdat
deze stad in het ruimtelijke beleid grote aandacht schenkt aan
aspecten van veiligheid voor vrouwen.

17. Aankomst van het 15.OOOste zeeschip in de haven (in 1986
op 8 juni).

17. In aanwezigheid van minister-president drs. R.F.M. Lub-
bers tekenen burgemeester dr. A. Peper en prof.dr. P. van den
Broek een overeenkomst voor de vorming van de Hogeschool Rot-
terdam, die is ontstaan door een fusie van negentien instellingen
voor hoger beroeps onderwijs in Rotterdam, Delft en Dordrecht.
De opleidingen aan de Hogeschool (met vier faculteiten en ca.
13.000 studenten de grootste in het land) zullen met ingang van het
nieuwe schooljaar beginnen en voorlopig in bestaande gebouwen
worden geconcentreerd.

17. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, drs. E.H.T.M. Nijpels, slaat de eerste paal voor een
kantoorgebouw van de Blauwhoed Groep in het 'Brainpark' bij de
Kralingse Zoom (arch. Blauwhoed Vastgoed-ontwikkeling BV
i.s.m. Peter Sigmond Adviezen BV, Heerlen).

18. De Gemeenteraad benoemt mr. H.A.F. Verbrugge tot direc-
teur van de Dienst Gemeentelijke Belastingen.
De Raad besluit tot deelname aan de Stichting Econocenter en
steunt het voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke re-
geling betreffende de volksgezondheid in Rotterdam en omstre-
ken.

19. Aan A.H. Verhoeff, tabakshandelaar en hoofdredacteur
van het vakblad 'De Tabaksplant', wordt in de fabriek van Van
Nelle de onderscheiding 'Tobacco Personality of the Year' van het
tijdschrift Tobacco Journal International uitgereikt.

19. Directie-adviseur en oud-geneesheer-directeur van het Delta-
ziekenhuis dr. M.H. Cohen Stuart neemt afscheid in verband met
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

19. De minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat de
bouw van de tweede Van Brienenoordbrug vijftien maanden zal
worden versneld, zodat de brug op 1 mei 1990 voltooid kan zijn.
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19. Medegedeeld wordt dat mr. H.P. Patoir met ingang van 1
december 1987 drs. K.T. Liem zal opvolgen als secretaris van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.

20. In een depot dat is ingericht op een voormalige scheepshel-
ling van Verolme Dok- en Scheepswerf Maatschappij BV aan de
Prof. Gerbrandyweg (Botlekgebied) wordt een begin gemaakt met
het storten van niet-reinigbare grond, afkomstig van bodemsane-
ringsplaatsen in Zuid-Holland.

20. De onderzeeboot 'Zeeleeuw' wordt bij de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij BV gedoopt en te water gelaten door me-
vrouw W.J. Brainich von Brainich Felth-van Daalen Wetters,
echtgenote van vice-admiraal C.H.E. Brainich von Brainich Felth.

22. De directie van Allied Breweries Nederland BV (Breda)
maakt bekend dat de Oranjeboom Bierbrouwerij aan de Nassau-
kade over drie jaar zal worden gesloten.

23. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. S.
Patijn, opent het paviljoen 'De Laurenshof' van het Deltazieken-
huis (Poortugaal).

25. Burgemeester dr. A. Peper reikt aan voorzitter M. Mbong-
wa van het African National Congress, afd. Nederland,
f 10.000,— uit ten behoeve van de strijd tegen het apartheidsregi-
me in Zuid-Afrika.

25. Minister drs. E.H.T.M. Nijpels van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ondertekent in het Hilton
Hotel een Milieu Aktie Plan voor het Rijnmondgebied en trekt de
status van 'saneringsgebied voor luchtverontreiniging' officieel in.

25. Binnenvaartschippers in Rotterdam en Amsterdam leggen
het werk enige uren neer uit protest tegen het voornemen van het
veevoederbedrijf Granaria BV, graan en veevoedergrondstoffen
buiten de schippersbeurs om te laten vervoeren.

25. De Gemeenteraad stelt de notitie 'Monumentenbeleid in
Rotterdam' en het meerjarenprogramma 'Restauratie (Rijks)mo-
numenten 1990-1992' vast.
De Raad machtigt het college van B. en W. het huurcontract met
de voetbalvereniging Sparta voor de sportaccommodatie in Span-
gen te verlengen tot en met het jaar 2010.

26. Het Golf Centrum Rotterdam aan de Kleiweg (achter het
Sint Franciscus Gasthuis) wordt geopend door Z.K.H, prins Jo-
han Friso.

26. Mevrouw J.A. Blokland-De Roon verricht de doop van de
drijvende bok 'Rotterdam' van H. van der Graaf's Bergings- en
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Transportbedrijf BV.
26. Tijdens een receptie, waarmee hij afscheid neemt als direc-

teur van Kraaijvanger Architekten BV, wordt bekendgemaakt dat
ir. C.F.A. Knol is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-
Nassau.

26. Ter gelegenheid van zijn pensionering als rector van de scho-
lengemeenschap 'Hugo de Groot' wordt aan dr. P.F. Hovingh de
Wolfert van Borselenpenning overhandigd.

26. Z.K.H, prins Bernhard reikt in Amsterdam een Zilveren An-
jer 1987 uit aan mr. L.J. Pieters, oud-voorzitter van de Scheep-
vaart Vereeniging Zuid en van de Rotterdamsche Kunstkring, voor
zijn activiteiten op het gebied van de Nederlandse literatuur en
beeldende kunst.

26. Bekendgemaakt wordt dat het kolenoverslagbedrijf Frans
Swarttouw BV, dat dit jaar honderd jaar bestaat, toestemming
heeft gekregen het predikaat 'Koninklijk' te voeren.

26-5 juli. Toneelmanifestatie 'Teatro Fantastico' in het Mu-
seumpark.

29. Wethouder drs. J. Laan zet aan boord van de veerboot
'Prins Maurits' zijn handtekening onder een overeenkomst tussen
de Gemeente en de Stichting Veerdienst de Nieuwe Maas betref-
fende de veerdienst tussen Katendrecht/Charloisse Hoofd en de
Veerhaven, die op 1 juli in werking treedt.

29. G.M.W.J. Zeebregts, directeur arbeidsvoorwaardenbeleid
van de Vereniging van Samenwerkende Vervoer- en Zeehavenon-
dernemingen en P. Rosenmöller, bestuurder van de Vervoersbond
FNV, worden het in grote lijnen eens over een oplossing voor het
arbeidsconflict in de stukgoedsector. De doorbraak in het conflict
komt tot stand onder leiding van G. Krul, hoofdredacteur van Het
Vrije Volk.

29. De gemeenteraad van Albrandswaard besluit voorbereidin-
gen te treffen om het bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat de
vestiging van een goederendistributiecentrum in Albrandswaard-
Noord mogelijk wordt.

JULI

1. In het kader van de 'Dag van de Architectuur' worden in Rot-
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terdam veertig architectonisch interessante gebouwen, die ge-
woonlijk niet vrij toegankelijk zijn, opengesteld voor het publiek.

1. In het Feyenoord Stadion start wethouder M.J.D. Jansen de
Rotterdamse bijdrage aan het 'Monumenten Inventarisatie Pro-
ject', dat tot doel heeft honderden tussen 1850 en 1940 tot stand
gekomen bouwwerken te beschrijven en te fotograferen.

2. Het college van B. en W. benoemt het bestuur van de Stich-
ting Rotterdam 1990, een organisatie die onder voorzitterschap
van burgemeester dr. A. Peper de viering van het 650-jarig bestaan
van Rotterdam in 1990 gaat voorbereiden.

4. Antilliaans Zomercarnaval.
4. Wethouder drs. R. den Dunnen opent aan de Mijestraat

(Spaansepolder) een nieuw runderslachthuis. Bij deze gelegenheid
wordt aan president-directeur D.M. Broere van de beheersmaat-
schappijen Het Rotterdams Runderslachthuis BV en Het Rotter-
dams Varkensslachthuis BV de Wolfert van Borselenpenning uit-
gereikt.

6. Werkgevers en werknemers bereiken in het stadhuis te Delft
een oplossing voor het werkgelegenheidsconflict in de stukgoed-
sector in de Rotterdamse haven. Overeengekomen wordt dat tot
1991 stukgoedwerkers van 56 jaar en ouder vervroegd kunnen uit-
treden met behoud van 85 procent van het salaris en dat door flexi-
beler werktijden de bedrijven meer mogelijkheden krijgen service
te bieden aan hun cliënten.

6. Medegedeeld wordt dat ir. B.N. de Koning met ingang van 1
oktober 1987 is benoemd tot directeur van de Verkeersdienst Rot-
terdam.

7. Bekendgemaakt wordt dat de Gemeente in verband met de
voortgang van geplande woningbouwprogramma's en stadsver-
nieuwingsprojecten dit jaar f 10 miljoen extra zal uitgeven aan het
saneren van verontreinigde grond.

8. De directie van drukkerij/uitgeverij Wyt en Zn. BV maakt
bekend dat het Dagblad Scheepvaart met ingang van 1 oktober
1987 zal worden opgeheven. De activiteiten van het blad zullen
worden voortgezet door het Nieuwsblad Transport (Transportuit-
gaven BV), dat drie keer per week zal verschijnen.

8-15. Rotterdam Baseball World Port Tournament op het com-
plex van de honkbalvereniging Neptunus.

10. Oud-gemeentesecretaris mr. Th.J.C. Verduin, die vijftig
jaar actief is geweest op tal van terreinen van kerk en samenleving,
ontvangt uit handen van mgr.drs. R.Ph. Bar, bisschop van Rotter-
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dam, de pauselijke onderscheiding ridder in de orde van de H.
Gregorius de Grote.

10. De Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst BV neemt de sleepboot
'Vikingbank' in gebruik.

11. De Rotterdamse atlete Elly van Hulst wordt in Leiden Ne-
derlands kampioene op de 1500 en 3000 m hardlopen.

11. Medegedeeld wordt dat Phs. van Ommeren (Nederland) BV
vijf schepen gaat verkopen; deze zullen onder Antilliaanse vlag
gaan varen met Nederlandse officieren. Voor 143 varensgezellen
zal ontslag worden aangevraagd.

14. Naar bekend wordt zal Dok- en Werfmaatschappij Wilton-
Fijenoord BV (Schiedam) de reparatiewerf Vlaardingen Oost Be-
drijven BV overnemen.

15. De wethouders J.H.A. Henderson en mevrouw N. van der
Pol-Van den Dorpel kondigen een aantal bezuinigingsmaatregelen
voor het welzijnswerk aan ten bedrage van f 9,9 miljoen, als ge-
volg van de verlaging van de rijksbijdrage aan het welzijnswerk.

16. De Rechtbank te Rotterdam veroordeelt twee topfunctiona-
rissen van de voormalige Slavenburg's Bank BV tot voorwaarde-
lijke gevangenisstraffen en geldboeten wegens het leiding geven
aan valsheid in geschrifte. Een derde verdachte wordt vrijgespro-
ken.

17. Bekendgemaakt wordt dat de Gemeente een voorlopig con-
tract heeft getekend voor de aankoop van de voormalige papierfa-
briek Inverpak aan de Keileweg, in welk pand een eroscentrum zal
worden gevestigd.

18-10 aug. De oostelijke buis van de Beneluxtunnel wordt in ver-
band met renovatiewerkzaamheden gesloten voor het verkeer.

22. Medegedeeld wordt dat de minister van Binnenlandse Zaken
de gemeentepolitie van Rotterdam f 15,4 miljoen extra heeft toe-
gekend, o.m. als compensatie voor de nadelige effecten van een
nieuw financieringsstelsel dat in januari 1986 in werking is getre-
den.

25. Bekendgemaakt wordt dat Primlaks Rederij en Handel-
maatschappij BV vier koelschepen heeft verkocht en voor 72 per-
soneelsleden ontslag heeft aangevraagd.

27-14 aug. Dertigste 'Jeugdland' in het Ahoy'-complex. De
opening wordt verricht door burgemeester dr. A. Peper.

31. Medegedeeld wordt dat het college van B. en W., in verband
met de continuïteit van de bedrijfsvoering, niet instemt met het
besluit van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor
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Ahoy', directeur jhr. mr. J.G. Reuchlin van Ahoy' Complex BV
te ontslaan wegens een verschil van inzicht over het te voeren be-
leid.

AUGUSTUS

4. Naar bekend wordt zal het RO Theater, het stadsgezelschap
dat de nieuwe Rotterdamse Schouwburg zal gaan bespelen, van
het Rijk en van de Gemeente extra subsidies krijgen van resp.
f 800.000,— en f 1,2 miljoen.

7. Z.K.H, prins Willem Alexander laat bij de IJsselwerf BV
(Capelle aan den IJssel) het koelschip 'Prins Willem van Oranje'
te water. De doop wordt verricht door mevrouw P. Veder, de
oudste dochter van de reder Anthony Veder.

7-9. Het tiende Rotterdam AD-voetbaltoernooi in het Feyen-
oord Stadion wordt gewonnen door de Belgische club Standaard
Luik.

12. Aankomst van het 20.000ste zeeschip in de haven (in 1986
op 30 juli).

12-16. Veertigste Concours Hippique International Offïciel
(CHIO) in het Kralingse Bos.

13. Wethouder M.J.D. Jansen opent in Museum Boymans-van
Beuningen de tentoonstelling 'Het paard in de kunst', die wordt
gehouden ter ere van het veertigste CHIO in Rotterdam en het 150-
jarig bestaan van de Sociëteit in de Rotterdamsche Manege 'De
Jockey Club'.

13. Medegedeeld wordt dat Kotug International BV (een zuster-
bedrijfvan Sleepdienst Adriaan Kooren BV) van een Amerikaanse
rederij zes moderne havensleepboten heeft gekocht, waarmee
Adriaan Kooren BV met ingang van 1 januari 1988 in de Rotter-
damse haven sleepdiensten zal gaan verrichten.

17. Bekendgemaakt wordt dat bij Nedlloyd Rederijdiensten BV
250 zeelieden ontslagen moeten worden.

17. Medegedeeld wordt dat commissaris J.A. Blaauw, plaats-
vervangend korpschef van de Politie, met terugwerkende kracht
tot 1 januari 1986 is bevorderd tot hoofdcommissaris.

19. Z.K.H, prins Claus brengt een bezoek aan de 'slufterdam'
en de 'papegaaiebek', twee locaties voor de berging van verontrei-
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nigd havenslib op de Maasvlakte.
20. De Gemeenteraad herdenkt mevrouw drs. L.A.M. Vuylste-

ke, van 1949 tot 1962 raadslid voor de Katholieke Volks Partij, die
op 16 juli overleden is.
De Raad aanvaardt een voorstel tot voorbereiding van een bestem-
mingsplan voor gronden van het niet gebruikte deel van de be-
graafplaats Hofwijk in Overschie, ten behoeve van een locatie
voor het storten van verontreinigde grond.

21. Vijfde Rotterdamse Kunstmarkt op de Coolsingel en bij de
Leuvehaven ter gelegenheid van de opening van het culturele sei-
zoen 1987-'88. De Kunstmarkt wordt afgesloten met een licht- en
geluidshow op de Nieuwe Maas, ontworpen door de Engelse
kunstenaar Torn Donnellan.

21. In het Maritiem Museum'Prins Hendrik' neemt wethouder
J.H.A. Henderson het eerste exemplaar in ontvangst van het
boekje 'Stappen zonder drempels', waarin informatie wordt gege-
ven over uitgaangsmogelijkheden voor gehandicapten en over
voor rolstoelgebruikers toegankelijke gebouwen in de driehoek
Rotterdam-Dordrecht-Hoek van Holland.

21. Bekendgemaakt wordt dat de Drempelprijs 1987 van de Rot-
terdamse Kunststichting is toegekend aan beeldend kunstenares
Ellen Vomberg.

22-30. Veertiende Kunst- en Antiekbeurs in de Doelen.
23. De profwielerronde van Rotterdam wordt gewonnen door

John Talen.
24. Het aannemersbedrijf Woudenberg (Ameide) begint met de

demontage van acht panden aan de Wijnhaven. Drie historisch
waardevolle 18de-eeuwse panden (Wijnhaven 13, 15 en 21) zullen
in 1991 op dezelfde plaats worden herbouwd; van de overige ge-
bouwen zulen alleen de voorgevels in hun oorspronkelijke staat te-
rugkeren.

25. De Wolfert van Borselenpenning wordt uitgereikt aan
J.S.C. Schoufour, die afscheid neemt als voorzitter van de Vereni-
ging van Samenwerkende Vervoer- en Zeehavenondernemingen.

26. De algemeen directeur van de Stichting Centrum voor
Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening,
H.Th.C. Hodes, slaat de eerste paal voor de uitbreiding van het
tehuis voor de opvang van daklozen 'Havenzicht' aan de Willem
Ruyslaan (arch. ir. R.P. van Amerongen).

28. Medegedeeld wordt dat het ministerie van Onderwijs en We-
tenschappen f 150 miljoen beschikbaar stelt voor nieuwbouw van
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het Sophia Kinderziekenhuis. Het nieuwe ziekenhuis wordt ge-
bouwd naast het Dijkzigt Ziekenhuis.

29. Opening van het multifunctionele wijkgebouw 'Persoons-
haF aan de Persoonsdam in de wijk Feijenoord.

29. De minister van Economische Zaken, dr. R.W. de Korte,
opent aan de Pelsertstraat (Spaansepolder) een nieuwe vestiging
van Jonco BV, leverancier van fournituren.

29. Opening van de manifestatie Stoom '87, die een maand zal
duren en gehouden wordt ter herdenking van het feit, dat 200 jaar
geleden voor het eerst stoom werd toegepast in Rotterdam.

29-6 sept. Een delegatie onder leiding van burgemeester dr. A.
Peper brengt een bezoek aan Argentinië, waar onder meer gespro-
ken wordt over de Argentijnse handel met Europa en de handels-
beurs Eurolatina.

30. De cricketvereniging V.O.C, behaalt het kampioenschap
van Nederland door een overwinning op H.B.S. uit Den Haag.

31. Wethouder drs. J. Laan slaat de eerste paal voor een nieuw
gebouw van de Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Ha-
venbedrijven aan de Westersingel (arch. F.W. Kraaijeveld Rotter-
dam BV).

31. Bij de presentatie van het vierjarenplan 'Verslaafdenzorg'
deelt wethouder J.H.A. Henderson mee, dat het ministerie van
Binnenlandse Zaken bereid is f 2 miljoen uit te trekken voor een
twee jaar durend experiment met een werkproject voor criminele
drugsverslaafden.

SEPTEMBER

1. Eerste radio-uitzending van de Stichting Lokale Omroep Rot-
terdam/Kanaal 1, op 93,9 MHz.

1-15 okt. Het zestigjarig bestaan van de Rotterdamse Elektri-
sche Tram (op 15 oktober) wordt gevierd met onder meer een
'Open dag' op 19 september.

2. De Bulgaarse minister van Onderwijs, prof.dr. 1. Dimitrov,
bezoekt het scholencomplex 'Technikon' aan de Benthemstraat en
het Van 't Hoff Instituut aan de Bergsingel.

3. De voorzitter van de deelgemeenteraad Hillegersberg/Schie-
broek, J.H.J. Leeninga, slaat de eerste paal voor de bouw van het
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politiebureau Stoopweg, waarin de Bereden Brigade en de Hon-
denbrigade gevestigd zullen worden (arch. C.C. van Strien van Ge-
meentewerken).

3. In de mond van de Botlekhaven wordt het laatste deel ge-
plaatst van een 320 m lang slibscherm.

3. De Prijs voor Dagbladjournalistiek 1987 wordt in Amster-
dam uitgereikt aan Karel G. van Wolferen, correspondent van
NRC Handelsblad in Japan, voor zijn artikelenreeks over de Filip-
pijnen voor, ten tijde van en na de revolutie begin 1986.

3. Afscheidsreceptie van mevrouw C. Lokkerbol, verpleegkun-
dig directeur van het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische
Ziekten, die per 1 september met pensioen is gegaan.

3. Bekendgemaakt wordt dat bij de walorganisaties van Ned-
lloyd Lijnen BV en Nedlloyd Rederijdiensten BV 160 arbeidsplaat-
sen zullen verdwijnen.

3. De Gemeenteraad herdenkt mevrouw E. Tas-Callo, in 1954
en van 1956 tot 1966 gemeenteraadslid voor de PvdA, die op 27
augustus overleden is.
Medegedeeld wordt dat J.A. Spierings (CDA) ontslag heeft geno-
men als lid van de Gemeenteraad.
De Raad benoemt R. Emmerik tot rector van de scholengemeen-
schap 'Hugo de Groot'.
Onder enkele voorwaarden (vervat in een amendement-Van Mid-
delkoop, PvdA) stelt de Gemeenteraad een krediet beschikbaar
voor uitbreiding van de containerfaciliteiten van Unitcentre BV op
Pier 6 in de Waalhaven.

5. Opening van het multifunctionele centrum 't Klooster aan het
Afrikaanderplein, waarin onder meer een basisschool, een buurt-
huis, een dienstencentrum en een kinderdagverblijf zijn onderge-
bracht.

5. Speeltuinvereniging 'Het Noorden' aan de Noorderkanaal-
weg, een van de oudste speeltuinen in de stad, viert het vijftigjarig
bestaan.

5. De Ketelbinkieprijs 1987 van de Stichting Ketelbinkie wordt
uitgereikt aan A. Vermaat, voorzitter en mede-oprichter van de
Vereniging ter Behartiging van Ontspanning voor Invaliden van
alle Gezindten 'Streven doet Herleven', die 35 jaar bestaat.

5. Medegedeeld wordt dat mr. A. Herstel, hoofdofficier van
Justitie te Utrecht, met ingang van 1 oktober 1987 is benoemd tot
hoofdofficier van Justitie te Rotterdam.

7. Bij de opening van het nieuwe academiejaar spreekt prof.dr.
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A.H.G. Rinnooy Kan, rector magnificus van de Erasmus Univer-
siteit Rotterdam, een rede uit getiteld 'Een innemende universi-
teit'.

7-10. Tweede internationale vakbeurs voor gereedschappen
'Tools & Hardware' in het Ahoy'-complex; de opening wordt ver-
richt door staatssecretaris A.J. Evenhuis van Economische Zaken.

8. H.K.H, prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven openen
het gerenoveerde zeemanscentrum 'De Beer' (Europoort) van de
Stichting Zeemanshuis Rotterdam.

8. De scheepsreparatiewerf Verolme Botlek BV vraagt bij het
Gewestelijk Arbeidsbureau ontslag aan voor 330 werknemers.

9. Wethouder J.H.A. Henderson presenteert het rapport 'Mini-
ma zonder marge; de balans drie jaar later', een nieuw onderzoek
naar de financiële situatie van de sociale minima, door drs.
G.L.M. Oude Engberink, hoofd Sociaal Wetenschappelijke Afde-
ling van de Gemeentelijke Sociale Dienst.

9. Met een receptie in het Stadhuis neemt drs. ing. B. de Graaf
afscheid als directeur van het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotter-
dam in verband met zijn benoeming tot directeur van Kolpron
Consultants BV per 1 september 1987.

9. In het Feyenoord Stadion speelt het Nederlands voetbalelftal
met 0-0 gelijk tegen België.

10. De Rotterdamse Elektrische Tram publiceert de nota 'Lijnen
naar de jaren '90', waarin plannen worden ontvouwd voor een zo-
danige verbetering van het openbaar vervoer, dat meer automobi-
listen zullen kiezen voor tram, bus of metro.

11. Jongerenmanifestatie 'Europa 30 jaar jong' in de Doelen,
die wordt bijgewoond door minister-president drs. R.F.M. Lub-
bers en staatssecretaris drs. P.R.H.M, van der Linden van Buiten-
landse Zaken.

11. In een woning aan de Statensingel wordt een Chinees gezin
(echtpaar en twee kinderen) aangetroffen, dat met messteken
blijkt te zijn omgebracht.

11. Bekendgemaakt wordt dat het Scapino Ballet zich in 1990 in
Rotterdam zal vestigen. Het gezelschap zal met ingang van het sei-
zoen 1988-'89 onder de naam Scapino Ballet Rotterdam met het
RO Theater optreden als vaste bespeler van de Rotterdamse
Schouwburg.

11-13. Nationaal Concours Hippique in het Kralingse Bos ter
gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Sociëteit in de Rotter-
damsche Manege 'De Jockey Club'.
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12. Professor drs. E.W. Roscam Abbing, directeur van de Ge-
meentelijke Gezondheidsdienst, opent aan de Industrieweg
(Spaansepolder) een vvasserij van de Nedlin Groep (Vendex).

13. Op de atletiekbaan Nenijto (Blijdorp) prolongeert de da-
mesploeg van de Atletiekvereniging 'Rotterdam' de nationale titel.

13-16. De Commissie voor Algemene Bestuurszaken en Inte-
graal Bestuur, onder leiding van burgemeester dr. A. Peper,
brengt een bezoek aan Stockholm en Oslo.

14. Naar bekend wordt zal een voorgenomen fusie tussen de
stukgoedbedrijven Multi Terminals Waalhaven BV en Müller-
Thomsen BV geen doorgang vinden.

15. Tijdens een receptie in de Sociëteit Koninklijke Roei- en
Zeilvereeniging 'De Maas', ter gelegenheid van zijn afscheid als di-
recteur van de Regionale Bedrijfsgeneeskundige Dienst, wordt be-
kendgemaakt dat P. Ophof is benoemd tot officier in de orde van
Oranje-Nassau.

15. Medegedeeld wordt dat de Vereniging tot instandhouding
ener Medische Bibliotheek dr. M.J. van Lieburg heeft benoemd
tot bijzonder hoogleraar in de medische geschiedenis aan de E-
rasmus Universiteit Rotterdam.

16. Wethouder dr. J.M. Linthorst presenteert een door de archi-
tect Rem Koolhaas gemaakt ontwerp voor een nationaal weten-
schapscentrum (Scientopia) op de pier tussen de Parkhaven en de
Sint-Jobshaven (Müllerpier).

16. In het Stadhuis installeren de wethouders mevrouw N. van
der Pol-Van den Dorpel en H.J. Simons de leden van het Migran-
tenoverleg.

16. Staatssecretaris drs. E. Heerma van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezoekt stadsvernieuwings-
gebieden in de wijk Kralingen.

16. De voetbalclub Feyenoord wint in het Feyenoord Stadion
een wedstrijd in het toernooi om de UEFA-Cup met 5-0 van de
Luxemburgse club Spora.

16. Bekendgemaakt wordt dat H.G. Derksen, chef de bureau bij
de Raad van Arbeid te Rotterdam, is benoemd tot ridder in de or-
de van Oranje-Nassau.

17. Het nieuwe lid van de Gemeenteraad D. Zijlstra (CDA)
wordt beëdigd.
Het voorstel tot vaststelling van het 'Plan van nieuwe scholen
1988-1991' wordt door de Raad aangenomen.

18. Generaal-majoor T. Rudolphie draagt het commando van
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het Korps Mariniers over aan generaal-majoor W.J.I, van Breuke-
len.

18. Medegedeeld wordt dat de aan het Oogziekenhuis verbon-
den internist dr. A.J. Houtsmuller, die afscheid neemt als docent
oogheelkunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is be-
noemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

18-20. Vijfde Heineken Jazzfestival.
19. Ten westen van het Noordereiland wordt het booreiland

'Zapata Nordic' afgemeerd, dat door de Stichting Rotterdam Plat-
form tijdelijk gebruikt zal worden als off-shore-museum.

21. De Rijksverkeersinspectie geeft het veevoederbedrijf Grana-
ria BV toestemming om graan te vervoeren met 24 eigen duwbak-
ken.

21. De reparatiewerf Verolme Botlek BV en de Machinefabriek
en Scheepswerf van P. Smit Jr. BV worden failliet verklaard.

21. Professor dr. G.P. Hoefnagels, hoogleraar criminologie,
reikt de Hein Roethofprijs 1987 uit aan de 'straathoekwerkster'
Patty Deconinck van het criminaliteitspreventieproject Zuidplein,
in verband met de resultaten op het gebied van het voorkómen van
criminaliteit en vandalisme in het winkelcentrum.

21. Tijdens een congres van de Union Internationale d'Architec-
tes in Sofia (Bulgarije) wordt bekendgemaakt dat de Rotterdamse
architect J. Hoogstad in de categorie openbare gebouwen een eer-
ste prijs heeft gewonnen voor zijn ontwerp van een hoofdbiblio-
theek en muziekschool in Zeist.

22. Staatssecretaris mevrouw drs. N.J. Ginjaar-Maas van On-
derwijs en Wetenschappen stelt de havenkraansimulator van de
Haven- en Vervoerschool 'Prof. Rutten' in gebruik.

24. Mevrouw drs. N. Smit-Kroes, minister van Verkeer en Wa-
terstaat, stelt op de Maasvlakte de 'slufterdam' in gebruik, een
grootschalige locatie voor de berging van verontreinigd havenslib,
dat tot nu toe in zee werd gestort.

24. Bij de viering van het eeuwfeest van het overslagbedrijf
Frans Swarttouw BV wordt bekendgemaakt dat J.S.C. Schou-
four, oud-voorzitter van de Vereniging van Samenwerkende
Vervoer- en Zeehavenondernemingen, is benoemd tot ridder in de
orde van de Nederlandse Leeuw.

24. Bekendgemaakt wordt dat drs. G.J. Meij, plaatsvervan-
gend voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie, is benoemd
tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

24. Medegedeeld wordt dat ir. L.A. Truyman, directeur huis-
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vesting van het directoraat-generaal voor het hoger beroepsonder-
wijs van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, is be-
noemd tot voorzitter van het college van bestuur van de Hoge-
school Rotterdam e.o.

25. Wethouder drs. J. Laan stelt het booreiland 'Zapata Nordic'
dat ten westen van het Noordereiland is afgemeerd, open voor het
publiek.

25. De voorzitter van de raad van bestuur van Unilever NV,
F.A. Maljers, opent aan de Nassaukade een nieuw kantoor van de
margarinefabriek Van den Bergh en Jurgens BV.

25-27. Tiende 'Open Havendagen'.
26. Binnenvaartschippers, die protesteren tegen het verlenen van

een vergunning aan het veevoederbedrijf Granaria BV om met
eigen duwbakken graan te vervoeren, blokkeren met hun schepen
enige tijd de Nieuwe Maas.

28. Burgemeester dr. A. Peper opent in het World Trade Center
de nieuwe centrale vestiging van Randstad Uitzendbureau BV.

28. Ruim 350 Rotterdamse welzijnswerkers gaan voor een week
in staking uit protest tegen bezuinigingen in het buurt- en clubhuis-
werk, die de Gemeente in 1988 wil doorvoeren.

28. De Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord BV (Schie-
dam) neemt de scheepsreparatiewerf Verolme Botlek BV over,
waardoor 370 arbeidsplaatsen behouden kunnen blijven.

29. Wethouder J.H.A. Henderson besluit, naar aanleiding van
een rapport van de Gemeentelijke Accountantsdienst over de Karl
Hormann Stichting waarin melding wordt gemaakt van een tekort
van f 1,7 miljoen, deze stichting — die hulp verleent aan drugs-
verslaafden — niet meer te subsidiëren en beslag te laten leggen op
de aanwezige liquide middelen.

30. Aan de Marten Meesweg (Oosterflank) slaat de voormalige
voorzitter van de Nederlandse Dagblad Unie BV, H.N. Appel, de
eerste paal voor de nieuwbouw van het bedrijf (arch. F.A. Temme
van Vastgoed BV, Gouda).

30. De minister van Justitie, mr. F. Korthals Altes, maakt op de
afscheidsreceptie van hoofdofficier van Justitie mr. J.D. de Jong
bekend, dat deze is benoemd tot commandeur in de orde van
Oranje-Nassau.

30. Minister drs. C.P. van Dijk van Binnenlandse Zaken is aan-
wezig bij de presentatie in het Stadhuis van het 'Drugs Related Cri-
me Project', een experiment dat is opgezet om de door drugsge-
bruik veroorzaakte criminaliteit terug te dringen.
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30. De voorzitter van het bestuur van de Stichting Collectieve
Propaganda van het Nederlandse Boek, B.J.A.J. Mathis, reikt in
Amsterdam aan de Rotterdamse schrijfster Harriet van Beek de
Gouden Griffel uit voor haar kinderboek 'De avonturen van Lena
Lena'.

30. Naar bekend wordt zal Phs. van Ommeren NV de Amster-
damse handelsonderneming Ceteco NV overnemen. Het nieuwe
bedrijf krijgt de naam Van Ommeren-Ceteco NV.

30. Medegedeeld wordt dat drs. H. Karreman per 1 oktober
1987 is benoemd tot directeur Staf van de Dienstenstructuur
Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing.

OKTOBER

1. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, drs. E.H.T.M. Nijpels, opent in Capelle aan den
IJssel een nieuw bedrijfspand van Boek- en Offsetdrukkerij Plan-
tijn BV (voorheen gevestigd aan de Westersingel te Rotterdam).

1. Circa 2500 mensen protesteren in de Doelen tegen de aange-
kondigde bezuiniging van bijna f 10 miljoen op het club- en buurt-
huiswerk in Rotterdam.

1. Bij Nestlé Nederland BV in de Piekstraat (Feijenoord) breekt
een staking uit in verband met de aankondiging van een ingrijpen-
de reorganisatie, waarbij gedwongen ontslagen zouden moeten
vallen.

1. De Gemeenteraad benoemt P.F.M. Kuenzli tot directeur van
het Gemeentelijk Woningbedrijf en neemt een voorstel tot wijzi-
ging per 1 januari 1988 van de Verordening Zeehavengeld aan.

2. Z.K.H, prins Claus woont in het World Trade Center een ple-
naire vergadering bij van de Unie van Westeuropese Kamers van
Koophandel en Fabrieken van het Rijn-, Rhone- en Donaugebied.

2. Binnenvaartschippers, die actie voeren tegen het verlenen van
een vervoersvergunning aan het veevoederbedrijf Granaria BV,
enteren op de Nieuwe Maas een transport duwbakken van het be-
drijf en dwingen het terug te keren.

2-11. Veertigste internationale familiebeurs 'Femina' in het
Ahoy'-complex; de opening wordt verricht door mevrouw M.E.J.
Lubbers-Hoogeweegen.
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3. Bekendgemaakt wordt dat ir. P.J. de Visser met ingang van
1 november 1987 is benoemd tot waarnemend directeur van de
Dienst Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening.

5. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. N.
Smit-Kroes, neemt in het World Trade Center het eerste exemplaar
in ontvangst van het Nieuwsblad Transport.

7. De president van de Arrondissementsrechtbank bepaalt in
een door Granaria BV aangespannen kort geding tegen vijf bin-
nenvaartschippers, de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvak-
bond en de Algemeene Schippers Vereeniging, dat de transporten
van het veevoederbedrijf Granaria BV niet meer gehinderd mogen
worden.

8. De Raadscommissie voor de Bedrijven komt tot de conclusie,
dat de aanleg van een stadsverwarmingsnet in de nieuw te bouwen
wijk 'Prinsenland' economisch niet rendabel is omdat de stadsver-
warming te veel verlies oplevert.

8. Aankomst van het 25.000ste zeeschip in de haven (in 1986 op
21 september).

8. Aan Eric Boogerman, redacteur van NRC Handelsblad,
wordt de Franse onderscheiding 'Officier in de Nationale Orde
van Verdienste' uitgereikt voor zijn publicaties over Frankrijk.

8. Een bijna voltooid restaurant in het Kralingse Bos, gebouwd
naar het voorbeeld van een Minangkabau-huis (Sumatra), wordt
door brand verwoest.

8-10. Zevenentwintigste Europese Warenbeurs van de Europese
graanhandel in de Doelen en het World Trade Center.

9. Bekendgemaakt wordt dat mr. G.L. Bouman, officier van
Justitie te Dordrecht, per 1 januari 1988 is benoemd tot officier
van Justitie te Rotterdam.

11. Naar bekend wordt is de goederenoverslag in de Rotterdam-
se haven in de eerste zes maanden van dit jaar met 5,7 procent ge-
daald ten opzichte van het eerste halfjaar 1986.

12. Werknemers van de Rotterdamse vestiging Nestlé Nederland
BV schorten de staking op, nadat de directie en de vakbonden
overeengekomen zijn dat bij de herstructurering van het bedrijf
gepoogd zal worden gedwongen ontslagen te vermijden.

13. De Nationale Schildersprijs 1987 van het Bedrijfsschap
Schildersbedrijf, die in verband met de restauratie van het Schie-
landshuis is toegekend aan het Historisch Museum, wordt in Den
Haag uitgereikt door minister drs. E.H.T.M. Nijpels van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
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14. De Rechtbank verklaart Niehuis en Van den Berg's Scheeps-
reparatiebedrijf NV (Pernis) failliet.

14. De voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, W.
Kok, opent aan het Oostplein de bejaardenflat 'Oostmolensteyn'
van de Stichting Bejaardenhuisvesting F.N.V. Rijnmond.

14. Mevrouw drs. N. Smit-Kroes, minister van Verkeer en Wa-
terstaat, opent in het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' de ten-
toonstelling '60 jaar Havenziekenhuis'.

15. De hoofddirecteur van PTT Telecommunicatie, drs. A.
Dek, opent in het World Trade Center het National Telecom Cen-
ter, waar cliënten van de PTT informatie kunnen krijgen over de
mogelijkheden op het gebied van telecommunicatie.

15. De Gemeenteraad wijst zes locaties aan waar woonwagen-
centra gevestigd kunnen worden en stemt in met de aankoop van
twee kademuren van de scheepsreparatiewerf Verolme Botlek BV.

15-18. Consumentenbeurs voor wintersportartikelen 'Ski-Happ'
in het Ahoy'-complex.

16. In verband met de afronding van een herziening van het ri-
oolstelsel (Structuurplan Waterhuishouding) onthullen wethouder
M.J.D. Jansen en directeur ing. P. van Leeuwen van Gemeente-
werken tegenover het gemaal Westersingel het sculptuur 'Kring-
loop', dat is ontworpen door Frans de Boer en Marja de Boer-
Lichtveld.

16. Het college van B. en W. presenteert de nota 'Vernieuwing
van de stad', samengesteld door het subcollege Stedelijke Ontwik-
keling, waaruit blijkt dat de Gemeente de komende jaren f 110
miljoen wil reserveren voor verbetering van wegen, modernisering
van bedrijfsterreinen en het opknappen van openbare ruimten zo-
als het Schouwburgplein en het Museumpark.

18-25. Vierentwintigste wereldkampioenschappen turnen voor
dames en heren in het Sportpaleis Ahoy'. De opening wordt ver-
richt door drs. D.J.D. Dees, staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur.

19. De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. N.
Smit-Kroes, stelt de nieuwe telefooncentrale van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam en van het Academisch Ziekenhuis Rotter-
dam/Dijkzigt in gebruik.

19. Aan de journalist J. Herman Besselaar (Amsterdam) wordt
de Edo Bergsmaprijs 1987 van de ANWB uitgereikt voor zijn ru-
briek 'Op Stap' in NRC Handelsblad.

20. De scheepsreparatiewerf Verolme Botlek BV wordt overge-
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nomen door Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord BV
(Schiedam).

20. Medegedeeld wordt dat mevrouw mr. C. Dijkshoorn-
Boender, substituut-officier van Justitie, per 1 november 1988 is
benoemd tot officier van Justitie te Rotterdam.

20. Naar bekend wordt is de Anna Bijnsprijs voor poëzie 1987
toegekend aan de in Rotterdam geboren dichteres Ellen Warmond
(pseudoniem van P.C. van Yperen).

21. In de tweede ronde van het toernooi om de UEFA-Cup ver-
liest de voetbalclub Feyenoord de uitwedstrijd tegen de Schotse
club Aberdeen met 2-1.

22. Wethouder dr. J.M. Linthorst presenteert de ontwerp-
Gemeentebegroting 1988, die een tekort vertoont van f 35 miljoen.

24. De minister van Binnenlandse Zaken, drs. C.P. van Dijk,
opent in de Boomgaardsstraat een kerkgebouw van de Stichting
Evangelische Zending onder de Chinezen in Europa.

24-25. De in staal uitgevoerde bruggen van het spoorwegviaduct
bij Station Noord (Straatweg) worden vervangen door betonnen
bruggen.

24-6 nov. Een delegatie onder leiding van wethouder drs. R. den
Dunnen brengt een bezoek aan China en Japan.

26. De Prijs van de Stad Rotterdam van de Stichting 'Het Gou-
den Hart' wordt uitgereikt aan de acteur J.H. (Joop) Doderer.

27. De ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur maken
bekend, dat er naast Museum Boymans-van Beuningen een nieuw
gebouw zal komen voor het op te richten Nederlands Instituut
voor Architectuur, Stedebouw en Landschapsarchitectuur.

28. Viering van het zestigjarig bestaan van het Havenziekenhuis
en Instituut voor Tropische Ziekten Rotterdam, dat op 18 oktober
1927 werd geopend.

28. Het Nederlands voetbalelftal wint in het Feyenoord Stadion
met 8-0 van Cyprus een kwalificatiewedstrijd voor de Europese
kampioenschappen in 1988. Kort na de aanvang van de wedstrijd
wordt een vuurwerkbom op het veld gegooid, waardoor men de
wedstrijd enige tijd moet staken.

28-30. 'Snooker', biljartvakbeurs voor horeca- en amusements-
bedrijven, in het Ahoy'-complex.

29. Tijdens graafwerkzaamheden breekt een hulpdijk door van
de zandopspuiting bij de Van Brienenoordbrug, waardoor een deel
van de wijk Kralingseveer onder water komt te staan.
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29. De Gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een
zelfstandige Stichting Poetry International Rotterdam en stelt de
bestemmingsplannen 'Noordelijke Niertje' (Kralingen), 'Hoek
van Holland - Kaapweg', 'Hoek van Holland - Mercatorweg',
'Vreewijk', 'Industrieterrein Laagjes' en 'Delfshaven, Ie herzie-
ning' vast.

30. In gebouw 'Palace' vindt een groot bal plaats ter viering van
het tachtigjarig bestaan van het Dansinstituut Meyer et Fils aan de
Henegou werlaan.

NOVEMBER

2. De eerste paal voor de bouw van het politiebureau Hoogvliet
aan de Middenbaan-Noord wordt geslagen door hoofdcommissa-
ris J.C. van Dorp van Politie en L.C. Stroober, voorzitter van de
deelgemeenteraad Hoogvliet (arch. C.C. van Strien van Gemeen-
tewerken).

2. De Stichting VVV Rotterdam biedt burgemeester dr. A. Pe-
per de 'Adviesnota m.b.t. het toeristisch/recreatief beleid in Rot-
terdam' aan.

2. Bekendgemaakt wordt dat de studierichtingen sociologie van
de Erasmus Universiteit Rotterdam en van de Rijks Universiteit
Leiden met ingang van 1 juli 1988 zullen worden samengevoegd tot
één opleiding in Rotterdam.

3. H.M. koningin Beatrix stelt de ondergrondse afvalwaterzui-
veringsinstallatie Dokhaven van het Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden in gebruik.

5. De Adviescommissie Sociaal-Economische Vernieuwing Rot-
terdam, onder leiding van prof. dr. W. Albeda, presenteert het
rapport 'Nieuw Rotterdam, een opdracht voor alle Rotterdam-
mers', inhoudende aanbevelingen ter verbetering van de economie
en ter bestrijding van de werkloosheid.

5. Medegedeeld wordt dat overeenstemming is bereikt over de
verkoop van de warenhuizen Ter Meulen BV aan de investe-
ringsmaatschappij Wolters Schaberg BV uit De Bilt.

5. Bekendgemaakt wordt dat aan prof. dr. H.K.A. Visser,
hoogleraar kindergeneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam, in New Orleans (USA) de 'Christopherson Award' van de
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Amerikaanse Academie voor Pediatrie is uitgereikt.
6. Aan de Abraham van Stolkweg opent Z.K.H, prins Bernhard

een nieuwe vestiging van het Autobedrijf Broedelet BV.
6. Burgemeester dr. A. Peper opent de nieuwe secretarie van de

deelgemeente Prins Alexander in het kantoorgebouw 'Semiramis'
aan de Hoofdweg.

6. In Munster (West-Duitsland) wordt de 'Vondelprijs' van de
Westfaalse Wilhelms Universiteit uitgereikt aan prof. dr. J. Sper-
na Weiland, hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

7. Z.K.H, prins Bernhard reikt in Utrecht een 'WBF-Award for
Nature Conservation' uit aan o.a. dr. A.C.V. van Bemmel, oud-
directeur van Diergaarde Blijdorp.

7-15. Doe-het-zelf-Beurs 'Eigenhandig' in het Ahoy'-complex.
9. Ter gelegenheid van de 74ste dies natalis van de Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam spreekt prof. mr. J.M. van Dunne, hoogleraar
privaatrecht, een rede uit met de titel 'De magie van het woord;
juristen en hun omgang met teksten'.

9. Bekendgemaakt wordt dat dr. P.A.H. Verbraak, directeur al-
gemene zaken van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, met in-
gang van 1 februari 1988 is benoemd tot algemeen directeur van
het psychiatrisch ziekenhuis De Grote Beek te Eindhoven.

10. H.K.H, prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven wo-
nen in de Doelen een galaconcert bij van de Marinierskapel.

11. De Conny van Rietschoten-trofee 1987 wordt (als aanmoedi-
gingspijs) uitgereikt aan de plankzeiler Bart Verschoor uit Baam-
brugge.

12. De tuchtcommissie van de Europese Voetbalunie (UEFA)
wijzigt in verband met het bomincident in het Feyenoord Stadion
op 28 oktober, de uitslag van de voetbalwedstrijd Nederland-
Cyprus (8-0) in 0-3. Tevens wordt bepaald dat in het Feyenoord
Stadion tot 31 juli 1990 geen bindende interlandwedstrijden mo-
gen worden gespeeld.

12. In de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Neder-
landse Redersvereniging te Amsterdam wordt bekendgemaakt dat
R.W. Scheffer, oud-voorzitter van de hoofddirectie van Smit In-
ternationale NV, is benoemd tot ridder in de orde van de Neder-
landse Leeuw.

12. De Gemeenteraad verleent de voormalige gemeentelijke om-
budsman J. Hoek van Dijke eervol ontslag.
De bestemmingsplannen 'Pernis', 'Oudehaven-Groenendaal,
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tweede herziening' en 'Spoortunnel-Rechter Maasoever c.s.-
Hoogstraat' worden vastgesteld en het voorstel tot aankoop van
de opstallen Keileweg 26-28 voor het stichten van een prostitutie-
centrum wordt aangenomen.

13. Het Tweede-Kamerlid drs. B.M.J. Hennekam (CDA) opent
in het gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de Bur-
gemeester Oudlaan een Centrum voor Constitutioneel Recht.

13. In het Stadhuis wordt de Hendrik Chabotprijs 1987 van het
Anjerfonds Rotterdam uitgereikt aan de beeldende kunstenaars
Paul Beekman en Daan van Golden voor hun gehele oeuvre.

14. Medegedeeld wordt dat het op 14 oktober jl. failliet ver-
klaarde scheepsreparatiebedrijf Niehuis en Van den Berg NV (Per-
nis) de activiteiten zal voortzetten als onderdeel van de scheeps-
bouwgroep Damen Shipyards te Gorinchem.

14. Na afloop van een Promenadeconcert in de Doelen wordt
bekendgemaakt dat drs. J. Oosterlee, die na een dienstverband
van 31 jaar afscheid neemt als directeur van de Stichting Rotter-
dams Philharmonisch Orkest, is benoemd tot officier in de orde
van Oranje-Nassau.

16. De Commissie Studie Stormvloedkering presenteert het rap-
port over de haalbaarheid van de bouw van een stormvloedkering
in de Nieuwe Waterweg.

17. Bekendgemaakt wordt dat het verzekeringsconcern Stad
Rotterdam NV de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur heeft laten weten de aanvraag voor het oprichten van
het ziekenfonds 'Sterker door Strijd' op te schorten tot 1 juli 1988.

18. Met een bezetting van het podium in theater De Lantaren
verhinderen demonstranten de voorstelling van het toneelstuk
'Het vuil, de stad en de dood' van de Duitse auteur en cineast
R.W. Fassbinder omdat het stuk antisemitisch zou zijn.

19. De Van Oldenbarneveltpenning wordt door burgemeester
dr. A. Peper uitgereikt aan prof.dr. J. Tinbergen, oud-hoogleraar
aan de Nederlandse Economische Hogeschool.

19. Op het booreiland 'Nordic Zapata' overhandigt voorzitter
A.A. van der Louw van het Platform Informatica en Technologie,
een brochure over deze organisatie aan mr. C.J.A. van der Lede,
voorzitter van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en
aan J. Stekelenburg, vice-voorzitter van de Federatie Nederlandse
Vakbeweging.

19. Directeur ir. H. Molenaar van het Gemeentelijk Havenbe-
drijf maakt een beleidsplan bekend waaruit blijkt, dat het Haven-
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bedrijf tot 1992 f 872 miljoen in de haven wil investeren.
19. Op de landelijke Betondag in Utrecht van de Betonvereni-

ging (Gouda) wordt medegedeeld, dat de Betonprijs 1987 in de ca-
tegorie utiliteitsbouw is toegekend aan het gebouw Beurs-World
Trade Center.

19. Naar bekend wordt zullen bij het Gemeente-Energiebedrijf,
als gevolg van een reorganisatie die tot doel heeft de winstpositie
van het bedrijf te verbeteren en de doelmatigheid te vergroten, zes-
honderd arbeidsplaatsen moeten verdwijnen.

20. De beroepscommissie van de Europese Voetbalunie (UEFA)
te Zurich beslist dat de wedstrijd Nederland-Cyprus, die 28 okto-
ber in het Feyenoord Stadion door Nederland met 8-0 werd ge-
wonnen, in een ander stadion en zonder publiek moet worden
overgespeeld. De wijziging van de uitslag in 0-3 komt hiermee te
vervallen.

21. H.M. koningin Beatrix woont in de Doelen een galaconcert
bij ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklij-
ke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland.

22. Op de 'Rotterdam-dag' van de Stichting 'Ons Rotterdam'
wordt het Historisch Genootschap 'Roterodamum', dat dit jaar
veertig jaar bestaat, uitgeroepen tot 'Rotterdammer van het jaar'.

23. Bij de aankomst van de sleepboten 'Chandon' en 'Condon'
van de Sleepdienst Adriaan Kooren BV wordt, op initiatief van de
Vervoersbond FNV, gedemonstreerd door werknemers van Smit
Havensleepdiensten BV, die bang zijn voor een tarievenoorlog en
overcapaciteit in de haven.

23. Bij zijn afscheid als honorair consul van Zuid-Korea te Rot-
terdam ontvangt A. van Waarde in Den Haag uit handen van de
Zuidkoreaanse ambassadeur in ons land Uk Sup Youn, de
Sungrye-medaille. A. van Waarde zal worden opgevolgd door
J.C. Bronmans.

24. Z.K.H, prins Claus brengt een informeel bezoek aan de Pau-
luskerk aan de Mauritsweg.

24. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
keurt de begroting van Rotterdam voor het jaar 1987 goed.

25. H.M. koningin Beatrix opent het gebouw Beurs-World Tra-
de Center aan het Beursplein en reikt de Rotterdamse Internatio-
nale Publiciteitsprijs uit aan Beurs Rotterdam NV.

25. De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, drs. E.H.T.M. Nijpels, stelt de verbrandingsinstal-
latie voor chemische stoffen van de Afvalverwerking Rijnmond
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NV (Botlek) in gebruik.
25. De Taiwanese minister van Economische Zaken, Ta Hai

Lee, maakt in het World Trade Center bekend dat in Rotterdam
het eerste Europese opslag- en distributiecentrum voor produkten
uit Taiwan zal worden gevestigd.

25. De voetbalclub Feyenoord speelt in het Feyenoord Stadion
met 2-2 gelijk tegen de Westduitse club Bayer Leverkusen in een
wedstrijd om de UEFA-Cup.

25. Bekendgemaakt wordt dat de prijs voor jonge kunstschilders
van de Titia Buning-Brongersstichting te Amsterdam is toegekend
aan de Rotterdamse schilderes Liesbeth M. Bik en de Amsterdam-
se schilder Jan Baas.

26. De Gemeenteraad aanvaardt een geamendeerd voorstel tot
oprichting van een zelfstandige Stichting Rotterdams Instituut Be-
wonersondersteuning en gaat akkoord met de structurele invulling
van de kortingen op het sociaal-cultureel werk in Rotterdam vanaf
1988 (Brinkman-kortingen) en het daarbij behorende Sociaal
Plan; drie amendementen-Hallensleben (PvdA) worden aangeno-
men.
De Raad stemt in met het voorstel een samenwerkingsverband met
PTT Telecommunicatie aan te gaan (Rotterdam Teleport) en stelt
de bestemmingsplannen 'Provenierswijk', 'Afrikaanderwijk' en
'Spangen' vast; een motie-Buijs-van Riet (CDA) en een motie-Van
Middelkoop (PvdA) betreffende de groenvoorziening in Spangen
worden aangenomen.

27. De directies van de handels- en transportonderneming Phs.
van Ommeren NV en van de Handel- en Industriemaatschappij
Ceteco NV (Amsterdam) ondertekenen een fusie-overeenkomst.
De nieuwe onderneming krijgt de naam Van Ommeren Ceteco
NV.

28. Medegedeeld wordt dat het cargadoorsbedrijf Erhardt en
Dekkers BV zal worden opgeheven omdat de IJslandse rederij
Samband Line de samenwerking met het bedrijf heeft beëindigd.

DECEMBER

1. Aankomst van het 3O.OOOste zeeschip in de haven (in 1986 op
10 november).
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1. De bioloog dr. J.W.F. Reumer wordt benoemd tot directeur
van het Natuurmuseum Rotterdam (voorheen Natuurhistorisch
Museum).

2. Ter gelegenheid van de eerste notering op de Amsterdamse
Effectenbeurs van Van Ommeren Ceteco NV overhandigt burge-
meester dr. A. Peper namens deze onderneming in Amsterdam een
bedrag van f 100.000,— aan de Stichting 'Amsterdam bouwt
Oostindiëvaarder'.

2. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage komt tot de conclusie dat
niet bewezen is dat mr. P. Slavenburg feitelijk leiding heeft gege-
ven aan zwart-geldpraktijken bij Slavenburg's Bank NV.

2. Wegens zijn verdiensten voor de Rotterdamse haven wordt
aan H. Wilps, lid van de raad van bestuur van Thyssen Stahl AG
(Duisburg), door wethouder drs. R. den Dunnen de Wolfert van
Borselenpenning uitgereikt.

2. De Dienst Midden- en Kleinbedrijf, Marktwezen en Vrij-
Entrepot maakt bekend, dat in de afgelopen twee jaar tweemaal
zoveel bedrijven uit Rotterdam vertrokken dan zich er nieuw
vestigden. Per saldo heeft Rotterdam in deze periode 250 vestigin-
gen en 2800 arbeidsplaatsen verloren.

3. Drs. W.H.M. Aalbers, gedeputeerde van Zuid-Holland, slaat
aan de Carnissesingel (Charlois) de eerste paal voor een verpleeg-
huis voor psychogeriatrische patiënten, dat wordt gebouwd in op-
dracht van de Stichting tot huisvesting en verzorging van bejaar-
den 'Humanitas' (arch. E.G.M. BV, Dordrecht).

3. Bekendgemaakt wordt dat de ondernemingskamer van het
Gerechtshof te Amsterdam in zeven gevallen wanbeleid heeft vast-
gesteld bij het failliet verklaarde concern Ogem Holding NV.

3. De Gemeenteraad besluit tot instelling van een Dienst van
Onderwijs en stelt de nota Openbaar Basisonderwijs 'Kwaliteit
aan de basis' vast.
Het 'Project schuldsanering' wordt in de huidige vorm voor een
periode van drie jaar voortgezet en de Raad stemt in met de
oprichting van een stedelijke werkgroep woonlasten.

5. Officiële opening van een nieuw kantoorpand van Bel Air
Reisorganisatie op het vliegveld Zestienhoven.

5. Het half-afzinkbare werkeiland 'Smit Semi 2', bestemd voor
Smit Tak Internationaal Zeesleep- en Bergingsbedrij f BV, wordt
van de scheepswerf Van der Giessen-De Noord BV (Krimpen aan
den IJssel) te water gelaten.

7. Het college van B. en W. besluit dat het booreiland 'Zapata
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Nordic', dat bij de westpunt van het Noordereiland ligt afge-
meerd, op korte termijn verplaatst moet worden in verband met
de overlast voor het scheepvaartverkeer en de bewoners van het
Noordereiland.

7-11. Handelsbeurs 'Eurolatina' in het Ahoy'-complex. De ope-
ning wordt verricht door burgemeester dr. A. Peper.

8. Het cargadoorsbedrij f Erhardt en Dekkers BV wordt failliet
verklaard.

8. De presentator Willem Duys reikt aan de zanger Lee Towers
(artiestennaam van L. Huizer) in het Sportpaleis Ahoy' de Rotter-
dam Promotieprijs 1986 van de 'Club 25' uit.

8-10. Bij de algemene beschouwingen over de begroting 1988,
die een tekort van f 35 miljoen vertoont, behandelt de Gemeente-
raad onder meer de nota 'Vernieuwing van Rotterdam' en het rap-
port 'Nieuw Rotterdam — een opdracht voor alle Rotterdam-
mers'.
De Stichting Lokale Omroep Rotterdam verzorgt voor het eerst
een rechtstreeks verslag van de debatten op de televisie.
Een sluitende begroting in 1990 blijft een belangrijke doelstelling
voor het CDA, maar deze fractie acht het een goede zaak dat er
toch nog financiële middelen zijn gevonden om de voorgenomen
revitalisering van de stad te verwezenlijken.
De PvdA waarschuwt ervoor, dat modernisme kan leiden tot een
gespleten stad. Stedelijke ontwikkeling en economische vernieu-
wing moeten — in de visie van de fractie — juist mogelijkheden
bieden om een tweedeling van Rotterdam te bestrijden en moeten
ook aan mensen aan de onderkant van de samenleving perspectief
op een toekomst bieden.
De VVD is van mening dat de confrontatiepolitiek van de jaren '70
oude partners van elkaar heeft vervreemd en de voor Rotterdam
kenmerkende na-oorlogse geest van saamhorigheid heeft onder-
mijnd en dat deze partners ervan overtuigd moeten worden dat het
niet slechts het college van B. en W. maar ook de Raad ernst is met
een nieuwe en vernieuwende aanpak.
Links Rotterdam pleit voor het creëren van passende banen voor
bepaalde groepen werklozen, omdat verdere theoretische scholing
voor velen niet mogelijk blijkt te zijn.
D'66 spreekt de wens uit, vóór 1990 iets van de vernieuwing van
de stad zichtbaar te maken en ziet vooral mogelijkheden daartoe
in het centrum, ten westen van de Coolsingel.
Te trachten samen met het bedrijfsleven het aantal arbeidsplaatsen
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te vergroten is volgens de SGP/GPV/RPF de grootste en moei-
lijkste taak van het gemeentebestuur en ook deze fractie toont zich
een voorstander van het creëren van banen voor lager geschool-
den.
Ingediend worden zeventien moties en drie amendementen. Aan-
genomen worden o.a. een motie-Bohré (CDA) waarin wordt ge-
vraagd om voorstellen ter formalisering van de plannen uit de nota
'Vernieuwing van Rotterdam' en het rapport 'Nieuw Rotterdam
— een opdracht voor alle Rotterdammers' en een motie-Buijs-van
Riet (CDA) tot het verlenen van een structurele subsidie aan de
Stichting 'Onder Dak'.
Hierna wordt de begroting 1988 zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd met inachtneming van de aangenomen moties en
amendementen en wordt er ingestemd met de meerjarenramingen
1989-1992 en de toelichting daarop. De nota 'Vernieuwing van
Rotterdam' en het rapport 'Nieuw Rotterdam — een opdracht
voor alle Rotterdammers' worden goedgekeurd onder aantekening
dat de fractie van Links Rotterdam geacht wenst te worden te heb-
ben tegengestemd.
De Gemeenteraad — met uitzondering van de fracties van Links
Rotterdam en SGP/GPV/RPF — hecht goedkeuring aan het
besluit de subsidie aan Theatergroep 'Diskus' met ingang van het
seizoen 1988/89 te beëindigen.

9. De minister van Onderwijs en Wetenschappen, drs. W.J.
Deetman, stelt in het Stadhuis een databank van de Stichting We-
tenschappelijk Onderzoek Van Noort Gassier en Co in gebruik en
reikt de J.B. Gasslerprijs uit aan drs. W.J.G. Paardekooper.
In het complex Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam opent de minister — nadat tientallen studenten geprobeerd
hebben hem de toegang tot het gebouw te beletten — een nieuwe
afdeling van de universiteitsbibliotheek.

9. De voetbalclub Feyenoord verliest in Leverkusen met 1-0 van
Bayer Leverkusen en wordt uitgeschakeld van verdere deelname
aan het toernooi om de UEFA-Cup.

10. Professor dr. J.J.A. van Doorn, hoogleraar sociologie,
neemt afscheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam met een re-
de getiteld 'Relativering en rationaliteit, over grenzen van tech-
nisch denken en technocratische beheersing'. Mr. W.G. Koppe-
laars, voorzitter van het college van bestuur, maakt bekend dat
professor Van Doorn bij bevordering is benoemd tot commandeur
in de orde van Oranje-Nassau.
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11. In het Stadhuis worden Th. Slavenburg, mede-oprichter van
het scheepvaartbedrijf Slavenburg en Huyser BV, door burge-
meester dr. A. Peper de versierselen opgespeld behorende bij de
onderscheiding officier in de orde van Oranje-Nassau.

11. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vernietigt de
door de Rijksverkeersinspectie aan het veevoederbedrijf Granaria
BV verleende vergunning voor het vervoeren van granen en meng-
voeders.

11. De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV deelt mee in Per-
nis een hoeveelheid aardgas te hebben gevonden waarvan de om-
vang voorlopig wordt geschat op vijf miljard kubieke meter.

13. De damesploeg'van de Rotterdamse gymnastiekvereniging
'Kracht en Vlugheid' behaalt in Dronten het Nederlands kam-
pioenschap turnen.

15. In de sociëteit van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging
'De Maas' neemt G.M.W.J. Zeebregts afscheid als directeur ar-
beidsvoorwaardenbeleid van de Vereniging van Samenwerkende
Vervoer- en Zeehavenondernemingen, in verband met zijn benoe-
ming tot directeur van de Stichting Regionale Dienst voor Be-
drijfsgezondheidszorg en Bedrijfsveiligheid. Hij zal per 1 januari
1988 worden opgevolgd door drs. O. Heemskerk.

15. De directie van de Dok- en werfmaatschappij Wilton-
Fijenoord BV (Schiedam) maakt bekend dat zes- tot achthonderd
arbeidsplaatsen zullen moeten verdwijnen wegens gebrek aan
werk. Bij het Gewestelijk Arbeidsbureau zal collectief ontslag
worden aangevraagd voor zeshonderd werknemers.

15. De tweede 'Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architec-
ten' (1987) wordt in het Stadhuis door burgemeester dr. A. Peper
uitgereikt aan de Delftse architectengroep Mecanoo.

16. Opvarenden van havensleepboten van Smit Havensleep-
diensten BV verhinderen enige tijd dat vier nieuwe sleepboten van
de Sleepdienst Adriaan Kooren BV afmeren aan de Boompjeska-
de.

16. Wethouder drs. J. Laan presenteert een recreatieplan voor
Hoek van Holland, met onder meer plannen voor een 2,5 km lange
boulevard en extra hotel-, winkel-, recreatie- en congresvoorzie-
ningen.

17. Installatie van mr. Lo-Sin'Sjoe tot kinderrechter en van mr.
H.J. Moraal en mr. J. Wesselink tot officier van Justitie in de Ar-
rondissementsrechtbank te Rotterdam.

17. Aan de architect J.A. de Groot van de Architectengemeen-
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schap Van den Broek en Bakema BV, die is benoemd tot officier
in de orde van Oranje-Nassau, worden de bij deze onderscheiding
behorende versierselen uitgereikt door burgemeester J. de Prieëlle
van Pijnacker.

17. Bekendgemaakt wordt dat het overslagbedrijf Frans Swart-
touw BV op de Maasvlakte een nieuwe terminal zal laten bouwen,
die geschikt is voor schepen met een diepgang van 65 voet.

17. De Gemeenteraad benoemt mr. S.A. Jonker tot directeur
van de Dienst van Onderwijs en stelt programma's voor basisedu-
catie vast.
De deelgemeente Overschie krijgt een bestuurlijke aanwijzing tot
het inrichten van een definitieve opslagplaats voor verontreinigde
grond bij de begraafplaats Hofwijk aan de Delftweg.
De Raad gaat akkoord met het voorstel aan de Beukendaal/hoek
Breeweg en in de Prins Alexanderpolder nieuwe brandweerkazer-
nes te bouwen en de kazernes Laagjes en Nijverheidstraat te slui-
ten.
Het beroep tegen de intrekking van de subsidiëring van de Karl
Hormann Stichting wordt ongegrond verklaard en de Raad stemt
in met het voorstel om — zo nodig — het faillissement van de
stichting aan te vragen.

18. Wethouder J.H.A. Henderson start het project 'Rotterdam
Werkt', dat is opgezet door de Gemeente en het Gewestelijk Ar-
beidsbureau en dat tot doel heeft de activiteiten ter bestrijding van
de werkloosheid te coördineren.

18. Medegedeeld wordt dat Ph. Jacobs, apotheker en klinisch
chemicus in het Eudokia Ziekenhuis, bij zijn pensionering is be-
noemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

19. Bekendgemaakt wordt dat J. van Adrichem is benoemd tot
stadsconservator, belast met het samenstellen van een representa-
tieve collectie hedendaagse Rotterdamse kunst.

20. Door brand wordt een opslagloods van de stuwadoorsmaat-
schappij G.J. van der Winden BV aan de Willingestraat (Waalha-
ven) verwoest.

21. De commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr. S.
Patijn, opent in het World Trade Center een nieuw kantoor van
Bedrijven Info Rijnmond.

21. De Nederlandse Spoorwegen NV, het ministerie van Verkeer
en Waterstaat en de gemeente Rotterdam maken bekend f 1,3 mil-
joen beschikbaar te hebben gesteld voor archeologisch onderzoek
rond de aanleg van de Spoortunnel Rotterdam; de Gemeente
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neemt hiervan f 550.000,— voor haar rekening.
22. Medegedeeld wordt dat de Amerikaanse containerrederij

Sea-Land Inc. en het overslagbedrijf Europe Container Terminus
BV een principe-overeenkomst hebben getekend om het huidige
contract met twintig jaar te verlengen, hetgeen betekent dat Rot-
terdam de leidende positie als distributiecentrum voor containers
in Noordwest-Europa zal behouden.

23. De directie van Nestlé Nederland BV (Diemen) deelt mede
dat de produktie van melkpoeder in Rotterdam in april 1989 zal
worden gestaakt. Er zullen bij reorganisaties geen gedwongen ont-
slagen vallen.

23. Bekendgemaakt wordt dat de NIMA-Marketingprijs van het
Nederlands Instituut voor Marketing te Amsterdam is toegekend
aan Center Pares NV.

28-30. Vierde Rotterdamse Pianodriedaagse in de Doelen.
29. De Rechtbank verklaart de Karl Hormann Stichting, een or-

ganisatie voor hulp aan drugsverslaafden, failliet.
31. Wethouder drs. R. den Dunnen maakt op de Oudejaarsbij-

eenkomst van de Havenvereniging Rotterdam bekend dat in 1987
250,3 miljoen ton goederen is overgeslagen, hetgeen een daling van
2,8 procent betekent ten opzichte van 1986 (256,8 miljoen ton).
De wethouder noemt een goede infrastructuur een eerste voor-
waarde voor het behoud van de leidende positie van Rotterdam als
handels-, transport- en distributiecentrum.
De kolenaanvoer steeg met vier procent tot 12,1 miljoen ton en de
afvoer van steenkool daalde met vijf procent tot bijna 4,6 miljoen
ton. De aanvoer van ruwe olie daalde met ruim een procent tot
76,3 miljoen ton; de afvoer daalde met vijftien procent tot 4,1 mil-
joen ton.
De overslag van minerale olieprodukten bedroeg 33,5 miljoen ton
(1 miljoen ton minder dan vorig jaar); de aan- en afvoer van ander
massagoed liep met circa vijf procent terug tot ruim 40 miljoen
ton.
De overslag van containers bleef met ruim 30 miljoen ton vrijwel
gelijk en de overslag van conventioneel stukgoed daalde van 9,3
miljoen tot tot 8,8 miljoen ton. Het vervoer van rij op/rij af-
lading vertoonde een stijging van 5,4 naar 6,3 miljoen ton.

31. In de haven van Rotterdam zijn in het afgelopen jaar aange-
komen 33.857 zeeschepen met een tonnage van 282.353.963 brt.
(in 1986 resp. 34.568 en 284.648.205).
Het aantal passagiers dat via de Luchthaven Rotterdam reisde be-
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droeg 279.918 (in 1986 324.814). Er werd 1615 ton vracht vervoerd
tegen 693 ton in 1986. De hoeveelheid postvracht bedroeg 289 ton
tegen 469 ton in 1986.

RECTIFICATIES ROTTERDAMS JAARBOEKJE 1987

Door het wegvallen van een regel zetsel is een storende fout ont-
staan in de Dagelijkse Kroniek 1986, 29 april, bladzijde 44. De
laatste zes regels dienen als volgt te worden gelezen:

drs. J. Laan (PvdA), Ruimtelijke ordening en Verkeer en Ver-
voer; drs. J.M. Linthorst (PvdA), Financiën, Grondzaken en
Kunstzaken; mevr. N. van der Pol-van den Dorpel (VVD), Alge-
mene Personeels- en Organisatiezaken, Wijkaangelegenheden en
Welzijnsbeleid; H.J. Simons (PvdA), Onderwijs en Culturele min-
derheden en ir. P.O. Vermeulen (PvdA), Stadsvernieuwing en
Volkshuisvesting.

Toe te voegen aan de Dagelijkse Kroniek 1986 op bladzijde 92,
21 november:

Het Rotterdamse Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp
viert het 75-jarig bestaan met een symposium over 'Rivaliteit tus-
sen steden' in de Remonstrantse kerk aan de Mathenesserlaan.
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TENTOONSTELLINGEN TE ROTTERDAM IN 1987

MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN
14 febr.-3 mei. Nederlands glas uit de twintigste eeuw.
15 febr.-5 april. Markus Lüpertz, schilderijen 1973-1986.
22 febr.-20 april. Duitse tekeningen uit de 15de en 16de eeuw.
14 maart-27 april. Tekenen '87.
11 april-5 juli. Peter Ungerleider, A portrait of the Gentleman (installa-

tie).
18 april-8 juni. Rob van Koningsbruggen, schilderijen en tekeningen

1979-1987.
25 april-8 juni. Jürgen Klauke, tekeningen, fotowerken en video

1970-1986.
9 mei-8 juni. Paul Beekman, meubels en objecten.
17 mei-6 juli. Bert Frijns, Glas beeld.
27 mei-26 juni. Het monument in de woningbouw.
13 juni-15 nov. Laat-middeleeuws gebruiksglas uit Duitsland (collectie

Karl Amendt).
20-26 juni. Per Kirkeby, baksteensculptuur en documentaire tentoonstel-

ling.
23 juni-16 aug. 'Teekeningen van verscheiden meesters', een keuze uit de

verzameling van H.M. Montauban van Swijndregt uit de periode
1750-1850.

28 juni-20 sept. Holland in vorm: tussen uitvinding en ontwerp.
11 juli-30 aug. Thomas Schutte, installatie 1986.
26 juli-13 sept. Bodil en Richard Manz, ceramiek 1970-1987.
14 aug.-27 sept. Concours Hippique, het paard in de kunst.
15 aug.-18 okt. Gerard de Lairesse, twee grisaille-schilderijen uit 1689.
29 aug.-18 okt. Césare Cattaneo, architect van het Italiaans realisme.
5 sept.-18 okt. Roos Theuws, forma lucis IV (fotowerken).
3 okt.-29 nov. Franse tekeningen uit de 19e eeuw.
10 okt.-6 dec. Aanwinsten moderne kunst 1986-1987.
17 okt.-29 nov. Sport en Design.
22 nov.-17 jan. 1988. Nederlandse schilderkunst 1780-1850, een keuze uit

eigen collectie.
29 nov.-12 juni 1988. Lamp en licht in 16de en 17de eeuwse woonhuizen.
1 dec.-10 jan. 1988. Schenking Jan Bezemer, etsen en litho's.
19 dec.-7 febr. 1988. J.L.M. Lauweriks (1864-1932), architectuur, kunst-

nijverheid en typografie tussen Jugendstil en Bauhaus.
19 dec.-17 april 1988. Pieter Jansz. Saenredam, documentaire tentoonstel-

ling.
20 dec.-31 jan. 1988. Rotterdam Retrospectief, beeldende kunst na 1940.

HISTORISCH MUSEUM

16 april-14 juni. Rondom het Schielandshuis, 50 jaar plannen voor een
stadsdeel.

11 juli-27 sept. Mooi van kleur, Rotterdamse kunstenaars in de jaren '50.

99



6 nov.-21 febr. 1988. Nuttig en fraai, Zuidhollandse merk- en stoplappen.
/l//tfs va/7 S/o/Av
25 febr.-21 juni. Ons voorgeslacht in scherts en spot.
24 juni-1 nov. Patriotten en de 'Batavische Vrijheid'.
6 nov.-21 febr. 1988. Penélopé, handwerkvoorbeelden uit een vrouwen-

blad 1821-1835.

17 jan.-10 mei. 10 jaar wederopbouw, geschilderd door A. Leeflang.
14 mei-12 juli. Het gezicht van Jan Klaassen (reizende tentoonstelling pop-

penspelmuseum Vorchten).
19 juli-13 sept. Verzamelaars aan het woord, aardewerk uit het bezit van

Adri van der Meulen en Paul Smeele.
16 sept.-29 nov. Het 'Keezending', de eerste stoommachine van James

Watt in Nederland (1787).
2 okt.-15 nov. Een enkeitje en een kind, 60 jaar Rotterdamse Electrische

Tram.
27 nov.-13 maart 1988. Beton in Rotterdam.

MARITIEM MUSEUM 'PRINS HENDRIK'
6 maart-1 mei. Tankers op postzegels, postzegels met een maritiem motief.
4 april-17 mei. Titanic.
6 april-3 mei. Prikke(le)nde plaatjes: tatouage.
2 mei-2 aug. Varen voor de boeren.
6 mei-2 aug. Uit de band gesprongen.
4 juni-2 juli. Wie op weg is naar de Oost ... de zeer vermaarde Molukse

Eilanden (reizende tentoontstelling in de AMRO Bank).
6 juni-6 juli. De 'Kop van Zuid' (in het Buitenmuseum, i.s.m. Stads-

ontwikkeling Rotterdam).
20 juni-4 okt. Schip en affiche, honderd jaar Nederlandse rederijreclame.
1-27 juli. Scherpe jachten.
4 juli-9 aug. Boorplatform.
14 aug.-13 sept. De 'kruidenier' van de Rotterdamse haven, 100 jaar Frans

Swarttouw (1887-1987).
5 sept.-6 dec. Dazzle painting, kunst als camouflage-camouflage als kunst.
25 sept.-31 dec. Zeetijdingen.
28 sept.-2 okt. Het Maritiem Museum knoopt de eindjes aan elkaar (Inter-

national Guild of Knot Tyers).
15 okt.-15 nov. Ziek in de haven, 60 jaar Havenziekenhuis.
16 okt.-14 febr. 1988. Modellenparade, scheepsmodellen en hun functies.
12 dec.-10 jan. 1988. Schilderen op zee (verkooptentoonstelling Neder-

landse Vereniging van Zeeschilders).

MUSEUM VOOR VOLKENKUNDE
24 jan.-l maart. Made in Hong Kong, Hong Kong-Chinezen in Rotter-

dam.
31 jan.-15 maart. Nigeriaanse gewaden.
28 febr.-nadere aank. Het hout van de Asmat.
3 maart-8 mei. Herman F.C. ten Kate.
6 maart-8 mei. Henri Cartier-Bresson in India.
27 maart-9 juni. Indiaanse schilderkunst.
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24 april-8 april 1988. Fijnbesnaard en ongehoord, muziek in Afrika ten
zuiden van de Sahara.

12 mei-22 juni. Twins Seven Seven (Taiwo Olaniyi), tekeningen en schilde-
rijen.

15 mei-6 juni. Gertrude Blom bij de Maya.
27 juni-3 jan. 1988. Schatten van het Museum.
3 juli-6 sept. De tango en Malando.
10 juli-28 sept. 'Kijk, een rode leeuw', kindertekeningen uit Zaïre.
12 sept.-30 okt. Johan van Lengen, 'blote-voeten' architect.
26 sept.-15 nov. Veranderend beeld, migranten-emancipatie in affiches.
18 nov.-14 jan. 1988. Sint Nicolaas.
21 nov.-13 jan. 1988. Burton Brothers, fotograferen in Nieuw-Zeeland

1866-1898.

GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST (ARCHIEFWINKEL)
16 febr.-22 mei. De Rotterdammers en hun vertier.
27 mei-25 aug. Rotterdam en Indië.
27 mei-25 aug. Rotterdam gefotografeerd voor later.
25 nov.-22 febr. 1988. Charles Kemper, tekenaar van stad en omgeving.

GEMEENTEBIBLIOTHEEK
8-30 januari. Kunstwerken van cliënten en bewoners van de dr. J.H. Pa-

meijerstichting.
22 jan.-28 febr. Belastingen tekenen de tijd.
29 jan.-22 febr. Nieuwkomers, nakomelingen, Nederlanders.
5 febr.-7 maart. Oude schaatsen.
7-28 februari. Mail Art.
5 maart-6 april. Terrorisme.
10 maart-9 april. Saxofonia.
3 juli-31 aug. Het schrift, van grottekening tot boek.
11 juli-29 aug. Holografie.
1 sept.-9 okt. Het Witte Dorp 1923-1986.
7-30 september. Sprookjes.
4-30 november. Het Kreatieve Moment, foto's muziek- en dansschool

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam.
10-31 december. 15 jaar solidariteit met Chili.

HULP- EN INFORMATIECENTRUM
9-21 februari. Vijftig plus ... is meesterlijk, het werk van het Gilde Rotter-

dam.
15 april-15 mei. Werk aan de wereld, Rotterdam en ontwikkelingssamen-

werking.
22 mei-26 juni. Kleurrijk Rotterdam, fototentoonstelling en manifestatie

over buitenlandse culturen.
7-31 oktober. De historie van het turnen.
1-31 december. Wetenschapswinkel.

ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING
Go/ene 7 Koster
30 jan.-7 maart. Simon Linke, schilderijen.
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14 maart-27 april. Tekenen '87.
1 mei-1 juni. Rob van de Ven, beeldhouwwerken.
5 juni-14 juli. Bernhard Prinz, beeldhouwwerken en foto's.
4 sept.-6 okt. 'Capital Gains': Hans van Houwelingen, Jorgen Leyenaar,

Aernout Mik, Paul Perry en Berend Strik.
9 okt.-10 nov. 'Panic': Tony Carter, Thomas Locher en Anthony Wilson.
13 nov.-15 dec. Richard Baquié.
18 dec.-20 jan. 1988. Hannah Collins, foto's.

30 jan.-22 febr. Ton van Os, schilderijen en grafiek.
27 febr.-8 maart. Lidwien van de Ven, fotowerken; Herman Lamers, in-

stallatie.
14 maart-27 april. Tekenen '87.
1-10 mei. Chris van Mulligen, objecten en tekeningen.
15 mei-14 juni. Catherine Beaugrand, objecten/installatie.
19 juni-19 juli. Olphaert den Otter, schilderijen; Jes Adriaansens, schilde-

rijen en tekeningen.
24 juli-16 aug. Diet Wiegman, lichtinstallatie 'De Etalage'.
21 aug.-20 sept. De jonge garde, werk van zeven kandidaten voor de

Drempelprijs 1987.
25 sept.-25 okt. Jonge architecten in België.
30 okt.-29 nov. Saulen/Zuilen.
4 dec.-4 jan. 1988. 'Ego/imago', aspecten van het zelfportret.

ARTOTEEK/CENTRUM BEELDENDE KUNST

7 maart-5 april. Oude meesters in na-oorlogs Rotterdam.
7 april-3 mei. Fotografie, beeldende kunst tot stand gekomen met behulp

van fotografische middelen.
8-31 mei. Het grote gebaar, abstract expressionistische werken uit de uit-

leencollectie.
5-29 juni. Tekeningen en aquarellen van Woody van Amen, Richard Bou-

man, Rob Glaser, Steef Roothaan, Guus Ruiter, Kees Touw en Hans
Verweij.

3 juli-24 aug. Zomeropstelling uitleencollectie.
25 aug.-19 sept. Nieuwe aanwinsten 1 (A t/m H).
26 sept.-10 okt. De kunst van het reizen.
15 okt.-8 nov. Flora et Nuda, bloemen en naakten in de beeldende kunst.
10-25 november. Bronzen en grafiek.
27 nov.-19 dec. Nieuwe aanwinsten 2 (I t/m P).
27 nov.-31 dec. Kees Spermon, etsen uit de serie 'Die Winterreise'.
23 dec.-16 jan. 1988. Nieuwe aanwinsten 3 (Q t/m Z).

14 maart-27 april. Tekenen '87.
2-31 mei. Kunst uit Keulen (Reinhard Henning, Manfred Schuier en Bodo

Stock).
6 juni-4 juli. Vier kunstenaars uit Dordrecht (Ed Boogert, Ton van Dalen,

Arthur van den Hoek en Frans van Lent).
11 juli-23 aug. Ferdinand Erfmann (1901-1968), schilderijen.
30 aug.-22 sept. Edwin Jansen, wandschilderingen.
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27 sept.-20 okt. Theo Poel, tekeningen; Erik Wijntjes, beelden.
25 okt.-16 nov. Hein Jacobs, schilderijen en tekeningen.
29 nov.-28 dec. Cor van Dijk, beelden; Ditty Ketting, schilderijen.

BOUWCENTRUM
15 april-5 juni. Amsterdamse School, baksteenarchitectuur 1912-1930.
2 dec.-29 febr, 1988. Nieuw Nederland, onderwerp van ontwerp.

BELASTINGMUSEUM PROF. DR. VAN DER POEL
2 april-29 mei. 50 jaar belastingmuseum.
2 juni-28 aug. Smokkelen, vroeger en nu.
10 sept.-13 nov. Belast spelen, speelkaarten en de fiscus.
14 dec.-26 febr. 1988. Van ganzeveer tot terminal.

WIJKMUSEUM H1LLESLUIS
10 jan.-14 febr. Museumwerk, vrijwilligerswerk!
21 febr.-14 maart. Jan Voois, foto's.
21 maart-25 april. 50 jaar Stadion.
22 aug.-3 okt. 1 jaar DHZ Workshop.
10 okt.-15 nov. Werkstukken van deelnemers Stichting Open Ateliers.
28 nov.-2 jan. 1988. Speelgoed van vroeger.

DIVERSE TENTOONSTELLINGEN
12-28 januari. Wielerexpositie 'Rotterdamse Zesdaagse'. Gebouw Rotter-

dams Nieuwsblad.
24 april-28 juni. Het Park aan de Maas. Koetshuis in het Park.
6-28 juni. Fotografie in opdracht. Voormalige Gemeentebibliotheek

(Nieuwemarkt).
17-19 juli. Het onbekende Noordzeemilieu. Diergaarde Blijdorp.
2-20 november. Fototentoonstelling over Peking. Stadhuis.
16 nov.-11 dec. 'Berlin von aussen', foto's. Goethe-Institut.
17 dec.-31 jan. 1988. Mondiale metrokunst. Metrostation Eendrachts-

plein.

103



OVER ROTTERDAM EN ROTTERDAMMERS
PUBLICATIES UIT HET JAAR 1987

GIDSEN
Rotterdam op zak 1988. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon.
Rotterdam Europoort Information 1988; 27th ed. Rotterdam, Havenkoe-

rier.
Dirkzwager's guide to the New Waterway, Rotterdam, Europoort/Maas-

vlakte, Dordrecht and Rotterdam Airport; 106th year. Rotterdam,
Wyt.

Jaarboek Stichting Nederlandsche Particuliere Rijnvaart Centrale 1988.
Leiden, Numij.

Naamlijst 1987 Bisdom Rotterdam. Rotterdam, Sekretariaat van het Bis-
dom.

Deelgemeentegidsen 87/88: Rotterdam Charlois, Centrum Noord,
Hillegersberg-Schiebroek, Hoogvliet, Kralingen, Overschie, Prins
Alexander, IJsselmonde. Rotterdam, Wegener Speciale Uitgaven.

Wie, wat, waar in Delfshaven & Schiemond. Rotterdam, [Gezamenlijke
welzijnsinstellingen van Delfshaven/Schiemond].

Wijkgids 87/88 Lombardijen. Rotterdam, Wegener Speciale Uitgaven.
Wijkgids Het Oude Noorden 87/88. Rotterdam, Wegener Speciale Uitga-

ven.
Met streepje en stipje door Rotterdam; een leuke verkenning waar je wat

van opsteekt. Rotterdam, Phoenix & den Oudsten Uitgevers.
Rotterdam Airport yearbook 1987/1988; Luchthaven Rotterdam jaar-

boek 1987/1988. Den Haag, Haagse Drukkerij en Uitgeversmaatschap-
pij.

Rotterdam culinair 1988; gids voor restaurants, eetcafé's, etc. in Rotter-
dam en regio. Rotterdam, BDH Produkties.

GEDENKSCHRIFTEN
P.L.J. Beaumont [en] M.E.M, van Ineveld. 75 jaar arbeidsvoorziening in

Rotterdam e.o. Rotterdam, Gewestelijk Arbeidsbureau.
J.F. Heijbroek. De Atlas van Stolk; enkele facetten uit de 150-jarige ge-

schiedenis. In: De Boekenwereld. 1987, jrg. 3, no. 3, blz. 74-78.
Fiscaliteit in Nederland; 50 jaar Belastingmuseum 'Prof. Dr. Van der

Poel'. Zutphen enz., De Walburg Pers enz.
Boek te water; jubileumkrant Bibliotheek voor Varenden. Rotterdam,

Stichting Bibliotheek voor Varenden (75 jaar).
75 jaar Bouwvereniging voor het Huisgezin. Gezien; informatieblad van

de Bouwvereniging voor het Huisgezin. 1987, jrg. 18, nr. 4.
100 jaar Dagblad Scheepvaart 1887-1987. Rotterdam, Wyt & Zonen (spe-

ciale uitg. bij Dagblad Scheepvaart van 10 februari 1987).
J.A. Goudappel. Het Feijenoord Stadion 50 jaar. Rotterdam, J.A. Gou-

dappel.
W. Raucamp. 'n Halve eeuw De Kuip. In: Voetbal International. 1987,

jrg. 22, nr. 7, blz. 28-31; nr. 8, blz. 28-31; nr. 9. blz. 16-19.
J. van Gelderen. 'De weg ligt vooruit'; de Gereformeerde Kerk van
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Rotterdam-Charlois (1887-1987). Kampen, J.H. Kok.
Hildegaert 1961-1986. Rotterdam, [P.C. Basisschool Hildegaert] (1986).
Natuur in de buurt; onder red. van H. van der Werf. Rotterdam, KNNV

Rotterdam (Uitg. ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Ko-
ninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Rotterdam)
(1986).

100 jaar Nautilus onuitroeibaar; jubileumeditie 'De Nautiliaan', maand-
blad van de Roeivereniging 'Nautilus'. 1987, voorjaar.

J.O. Bijl. 25 jaar N.R.S. 1961-1986. In: Maritiem Journaal. 1987, ed. 2,
blz. 127-145 (Nieuwe Rotterdamse Sleepdienst).

E. Grapperhaus. 150 jaar Nijgh & Van Ditmar. In: Boekblad. 1987, jrg.
154, nr. 18, blz. 6-8.

M. Hodes [en] H. Kröber. De samenleving compleet; zestig jaar Pameij-
erstichting. Rotterdam, Pameijerstichting.

In negentien drie zeven ...; vijftig jaar Rotterdamse Sport- en Ontspan-
ningsvereniging PTT 1937-1987. Rotterdam, RS & OV PTT.

Rano 40; jubileumuitg. van de Stichting Rano Ziekenomroep te Rotter-
dam. Rotterdam, Rano.

Schip en affiche; honderd jaar rederijreclame in Nederland [door] T. de
Boer, C. Bosters, E. de Heer e.a. [Utrecht], Veen enz. (tevens ten-
toonstellingscatalogus Maritiem Museum 'Prins Hendrik').

J.G. de Bijll Nachenius-Sterkenburg. De Remonstrantse Kerk te Rotter-
dam (1897-1987). Rotterdam, Remonstrantse Gemeente.

J. van den Noort. Veertig jaar 'Roterodamum'; inkeer en aanpakken. In:
Rotterdams Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 302-308.

85 jaar RDM. Inzicht. 1987, 24 januari, speciale uitg. (Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij).

60 jaar Rotterdamse Elektrische Tram. Rond de RET. 1987, nr. 8, speciale
uitgave.

S. Blaauw-Escher. 150 jaar Rotterdamsche Manege. Rotterdam, Sociëteit
gevestigd in de Rotterdamsche Manege 'De Jockey Club'.

Concours hippique. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen (ten-
toonstellingscatalogus ter gelegenheid van 150-jarig bestaan van de So-
ciëteit gevestigd in de Rotterdamsche Manege).

SBW Rijnmond 25 jaar. Migranten Informatief. 1987, nr. 79 (Stichting
Buitenlandse Werknemers Rijnmond).

Wie zoekt vindt niet altijd. Rotterdam, Stichting voor Kerkelijk Sociale
Arbeid van de Hervormde, Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeen-
ten te Rotterdam (t.g.v. 40-jarig bestaan).

H. Donia. Europa's grootste massagoedstuwadoor honderd jaar. In: Rot-
terdam Europoort Delta. 1987, nr. 3, blz. 8-13 (Frans Swarttouw BV).

K. de Gast, B. Oosterwijk [en] W. de Regt. 'Wij pakken alles'; honderd
jaar Frans Swarttouw (1887-1987). Rotterdam, Frans Swarttouw.

De gouden ploeg; Troost 75 jaar. [Spijkenisse], Troost Pernis Groep.
Historisch overzicht naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van Wo-

ningbouwvereniging IJsselmonde; 1912-1987. Rotterdam, Woning-
bouwvereniging IJsselmonde.

GESCHIEDENIS
Ach lieve tijd; zeven eeuwen Rotterdam, de Rotterdammers en hun rijke

verleden; dl. 4-15. Zwolle enz., Waanders enz.
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J. van Adrichem. Beeldende kunst en kunstbeleid in Rotterdam; 1945-
1985. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen.

M.G.A. Ball. Naamlijsten op 't dingboek van het Oostambacht van IJssel-
monde; 1603-1640. Rotterdam, Stichting Streekarchief IJsselmonde.

S. van Beek. Sodomietenvervolgingen in Rotterdam, 1700-1811. Rotter-
dam, Erasmus Universiteit (doctoraalscriptie).

J.T. Bendervoet. s.s. 'Rotterdam' al meer dan 25 jaar in de vaart. In: Ma-
ritiem Jaarboek. 1987. ed. 2, blz. 52-61.

C. van den Berg. Arme bejaarden; macht en afhankelijkheid in het Rotter-
damse gemeente-armhuis; 1900-1940. Rotterdam, C. van den Berg
(doctoraalscriptie).

C. van den Berg. Oud, arm en opstandig; opsluiting en verzet in het Rot-
terdams gemeente-armhuis 1900-1940. In: Traverse. 1987, jrg. 4, nr. 3,
blz. 32-43.

L. de Boer. Het land van Hoboken; ontwikkelingsgeschiedenis tussen Rot-
terdam en Delfshaven: 1850-1930. Delft, Technische Universiteit (kan-
didaatsskriptie).

H. ten Boom. De reformatie in Rotterdam; 1530-1585. Amsterdam, De
Bataafsche Leeuw (Hollandse Historische Reeks, 7).

H. ten Boom. Rotterdam aan de vooravond van de reformatie; dl. 4. In:
Rotterdams Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 193-215.

J. Bos. Werkloosheidsbeleving: apathie, acceptatie of verzet? Een compa-
ratieve studie naar werklozenprotest in Rotterdam, gedurende de perio-
den 1975-1985 en 1929-1939. Rotterdam, Erasmus Universiteit (docto-
raalscriptie maatschappij-geschiedenis) (1986).

G. Bramer. Die hollandische Seilerei und Spinnerei 'De Wed. Cool &
Zoon' in Gildehaus. In: Bentheimer Jahrbuch. 1987, blz. 129-139.

W. Brugmans. De Rijn in vlammen. Roermond, De Vleermuis
(1940-1945).

A.J.W. Camijn. Samen effectief; opkomst, bloei en overgang van de Ver-
eeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam (Roterodamum, kleine
reeks, 37).

M. Claes. Van Nelle; Piggelmee en ander curiosa. Boom, PRC (Verzamel-
krant Collectie, 2).

K. Davids. De 'rosse' Kaap; over het stigma van een Rotterdamse buurt,
1900-1985. In: Onderscheid en minderheid; sociaal-historische opstel-
len over discriminatie en vooroordeel. Blz. 150-173. Hilversum, Verlo-
ren.

Gereserveerd van Rotterdam naar Vught [door N. Alderliesten]. [Papen-
drecht, N. Alderliesten] (1940-1945).

J.A.M. Gleichman. Herinneringen van een tachtigjarige aan haar jeugd in
het 'Oude Westen'. In: Rotterdams Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de
jrg., blz. 204-247.

F.M.M, de Goey. Geen woorden, maar daden; de relatie tussen het be-
drijfsleven en de lokale overheid van Rotterdam, 1945-1960. Rotter-
dam, Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis Erasmus Universiteit Rotter-
dam (Cahier, 3).

J.L. van der Gouw. De landscheidingen tussen Delfland, Rijnland en
Schieland. Hilversum, Verloren.

C. Hoek. Aantekeningen uit een verdwenen missaal van de kerk te Hille-
gersberg. In: Ons Voorgeslacht. 1987, jrg. 42, no. 376, blz. 614-618.
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C. Hoek. Acten betreffende Schieland en Oost-Delfland c a . In: Ons
Voorgeslacht. 1987, jrg. 42, no. 374, blz. 413-499; no. 376, blz. 618-
660; no. 377, blz. 676-689; no. 378, blz. 751-776.

S.R. Jonkergouw. Tuindorp Vreewijk; op zoek naar de oorsprong van een
initiatief. In: Rotterdams Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz.
248-275.

J.A.M, de Klerk. De Rotterdamse vroedschap in de achttiende eeuw; een
onderzoek naar oligarchisering en correspondentie-genootschappen.
Leiden, Rijksuniversiteit (doctoraalscriptie).

M. van der Kooij. Om niet te vergeten; Overschieënaars in verzet. Rotter-
dam, Vereniging 'Oud Overschie'.

I. van Kralingen. De dorpskerk als historisch middelpunt van Hoogvliet.
Rotterdam, Renovatie Commissie Dorpskerk Hoogvliet.

Made in Hong Kong; Chinezen in Rotterdam. [Rotterdam, Museum voor
Volkenkunde].

L. Ott. De Oase; een'gezelligheidsvereniging van en voor kunstenaars in
het Rotterdam van de jaren dertig. In: Rotterdams Jaarboekje. 1987,
9de reeks, 5de jrg., blz. 285-301.

Het Park. Kontakten [van de Dienst van Gemeentewerken]. 1987, speciale
uitgave.

R.A.D. Renting. Oranje & Rotterdam. Rotterdam, Comité ter Beharti-
ging van Nationale Belangen.

E.F.M. Sassen. Republikeinse kroegpraatjes aan de Maas. In: Holland.
1987, jrg. 19, nr. 4/5, blz. 268-279.

H.J. Scheffer. De Ware Jacob/tijd en plaats. In: Rotterdams Jaarboekje.
1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 233-239.

C. Smits. De afscheiding van 1834; dl. 7: Classes Rotterdam en Leiden.
Dordrecht, J.P. van den Tol (1986).

J. Spoelder. De Latijnsche Erasmiaansche School en haar bibliotheek in
1788; catalogus met inleiding. Rotterdam, Erasmiaans Gymnasium.

J. Tinbergen. Rotterdam, oorlog en economie. Rotterdam, [Gemeente
Rotterdam] (rede bij ontvangst van de Van Oldenbarneveltpenning).

A.M. Verbeek. Het tweede 'schuldboek' van Rotterdam (1521-1526). In:
Ons Voorgeslacht. 1987, jrg. 42, no. 370, blz. 135-211; no. 371, blz.
268-316; no. 376, blz. 588-614.

H.A. Voet en M. van der Zei. Vlieger Rotterdam. Oud-Zuilen, Vereniging
Documentatie Prentbriefkaarten (overzicht Vlieger-prentbriefkaarten).

F. Vogel, 't Staartje van De Fles. 's-Gravendeel, Robbemond.
De wederopbouw van Rotterdam; stedelijke herverkaveling in de praktijk;

onder verantwoordelijkheid van P. van Schilfgaarde. 's-Gravenhage,
Vuga.

'Zeer uitstekende kurieuze stukken van papier'; Rotterdamse papierknip-
en snijkunst 1650-1900. Rotterdam, Atelier Tobia Lever.

GENEALOGIE
B.C.S. Barendrecht en K.J. Slijkerman. De oudere generaties van het

geslacht Barendregt (Barendrecht) alias Tolhuijs alias (Van) T(h)ol(l) te
Charlois, Strijen en Dubbeldam. In: Ons Voorgeslacht. 1987, jrg. 42,
no. 371, blz. 261-268.

B. de Keijzer. De oudere generaties van de familie Hoogerwaard (Hille-
gersberg). In: Ons Voorgeslacht. 1987, jrg. 42, no. 375, blz. 509-511.
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K.J. Slijkerman. De oudere generaties van het geslacht Van den (der) En-
gel alias Voogt uit Hoogvliet. In: De Nederlandsche Leeuw. 1987, jrg.
104, no. 9, kol. 337-352.

J.W.C.M, van der Sijp. Genealogie familie Ficq. Wassenaar, J.W.C.M,
van der Sijp.

K.J. Slijkerman. De oudere generaties van het geslacht Groenenboom ali-
as (Den) Tack alias Groenentak uit Charlois. In: De Nederlandsche
Leeuw. 1987, jrg. 104, no. 4-5, kol. 144-165.

K.J. Slijkerman. Duizend jaar voorgeslacht; een overzicht van ca. 3000
kwartieren van Kees Jan Slijkerman. Rotterdam, K.J. Slijkerman.

A.M. Verbeek. Starremans/Roos e.a. te Rotterdam. In: Ons Voor-
geslacht. 1987. jrg. 42, no. 377, blz. 665-672.

J.H. van der Boom. Een geslacht Verboom/Van der Boom te Rotterdam
in de zeventiende eeuw. In: Ons Voorgeslacht. 1987, jrg. 42, no. 376,
blz. 569-574.

G.N. Bos. Genealogie Verheijden te Rotterdam, Waalwijk (en) Loon op
Zand. Rotterdam, G.N. Bos.

T. van der Loos. Geschiedenis van het Rotterdamse geslacht Van Walra-
ven. Rotterdam, T. van der Loos.

K. van Yperen. Arij van Uperen uyt Schiebroecks ambacht.
's-Gravenhage, K. van Yperen.

DEMOGRAFIE
D.C. Ament. Intraurban migration in Rotterdam: theory and practice

(binnenstedelijke migratie in Rotterdam: theorie en praktijk). [Rotter-
dam, Erasmus Universiteit] (diss.) (1986).

P.W. Blauw (en) K. Henderson. Van groeikern naar donorstad; de migra-
tie van Spijkenisse naar Rotterdam. Rotterdam, Erasmus Universiteit.

Demografische gegevens '87. Rotterdam, Gemeentelijk Bureau voor On-
derzoek en Statistiek.

A. van Zundert. Bevolkingsvooruitberekening Rotterdam Wijken
1-1-1991 en 1-1-1996. Rotterdam, Gemeentelijk Bureau voor Onder-
zoek en Statistiek.

A. van Zundert. Adresbezetting en inwonerverdeling van Rotterdam. Rot-
terdam, Gemeentelijk Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

A. van Zundert. Mobiliteit van Rotterdamse wijken en buurten. Rotter-
dam, Gemeentelijk Bureau voor Onderzoek en Statistiek.

A. van Zundert. Turken en Marokkanen in Rotterdam; analyse van mi-
gratie en gezinshereniging in 1985. Rotterdam, Gemeentelijk Bureau
voor Onderzoek en Statistiek.

STATISTIEK
De grote stad in cijfers. Amsterdam enz., Afd. Economische Zaken [Ge-

meente] enz. (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).
De Rotterdamse haven in cijfers 1985. Rotterdam, Kamer van Koophan-

del en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.
Statistiek van vestigingen en werkzame personen in Rijnmond 1986. 's-

Gravenhage, Provincie Zuid-Holland.

TOPOGRAFIE
Beton in Rotterdam; oude constructies in een modern materiaal; onder
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red. van R. Daalder. Rotterdam, Stichting Industrieel Erfgoed Rijn-
mond.

Het groenboek van Spangen. Rotterdam, Bewonersorganisatie Spangen.
H. van Hoek. Wandelingen door Oud-Rotterdam. Zaltbommel, Europese

Bibliotheek.
L. van Hoek [en] F. Wehrmeijer. Rotterdam De Steeg (De Meent - Oppert

- Lange Torenstraat en omgeving). Rotterdam, Ons Rotterdam enz.
Kerken in Rotterdam. Ons Rotterdam. 1987, jrg. 9, no. 5.
C. Koole. Het nieuwe Rotterdam. In: Vrij Nederland (kleurkatern). 1987,

nr. 26, blz. 6-17.
A.M. Meyerman. Schielandshuis. Zwolle, Waanders (Kleine Monumen-

ten Reeks).
Museumpark; uitkomst atelier november 1986. Rotterdam, [Dienst van]

Stadsontwikkeling.
H. de Mol van Otterloo. Een stadspaleis in Rotterdam. In: Zuid-Holland.

1987, jrg. 4, nr. 3, blz. 34-36, 38 (Schielandshuis).
Onze wijk Cool. Rotterdam, Bewonersorganisatie Aktiegroep Cool.
De oude wijk bijeengebracht. Rotterdam, Vereniging Stedebouwkundig

Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-Terbregge (tentoonstellingscata-
logus).

Oud-Mathenesse; Het Witte Dorp 1923-1987; B. Colenbrander eindred.
Rotterdam, De Hef.

F. Palmboom. Rotterdam, verstedelijkt landschap. In: Oase. 1987, nr. 17,
blz. 60-64.

F. Palmboom. Rotterdam, verstedelijkt landschap. Rotterdam, Uitgeverij
010.

A. Rila. Zo was Pernis en de Heij, 4. Rotterdam, A. Rila.
Rotterdam Zuid. Rotterdam, Stadsontwikkeling [Gemeente].
Rotterdam beeld van een stad. Klinker. 1987, jrg. 7, nr. 3.
Spanjaardsbrug; een technisch monument in Rotterdam (door) J. Stout,

W. Boon, R. Daalder e.a. Rotterdam, Stichting Industrieel Erfgoed
Rijnmond.

P.J. Troost. Karren door oud-Rotterdam. Rotterdam, Ad. Donker.
H.A. Voet en H.J.S. Klaassen. Groeten uit Rotterdam-Zuid; dl. 2. Capel-

le a/d IJssel, H.A. Voet.
H.A. Voet en A. Tak. Groeten uit Overschie. Capelle a/d IJssel, H.A.

Voet.

PLANNING EN STADSVERNIEUWING
H. van Dijk [en] D. Lambert. Er is maar één Rotterdam; ontwerpers stre-

ven naar samenhangende stadsstructuur. In: Archis. 1987, nr. 8, blz.
13-23.

Integraal plan Noordrand Rotterdam; een structuurvisie. Rotterdam, Pro-
jectteam Noordrand.

De kop van Zuid; een stedebouwkundig ontwerp. Rotterdam, Stads-
ontwikkeling enz.

Leven in de stad; Rotterdam op weg naar het jaar 2000. Rotterdam, Uitge-
verij 010.

Eerste partiële herziening streekplan Rijnmond 'Albrandswaard-Noord'.
's-Gravenhage, Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Rotterdamnummer. Stedenbouw. 1987, jrg. 39, no. 432.
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P. Sandwijk [en] B. van Waveren. Sleutelen aan de buurt; een onderzoek
naar de relatie tussen buurt, informele ekonomie en stadsvernieuwing.
Rotterdam, Stichting Boog.

De stad vernieuwd; in Rotterdams oude wijken woedt een konstruktieve
veldslag. Rotterdam, DROS Stafafdeling Voorlichting en Publiciteit.

Vernieuwing van de stad; themadag 'Rotterdam onder de loep'; stedelijke
ontwikkeling Rotterdam. Rotterdam, Projektburo Stedelijke Ontwik-
keling.

Vernieuwing van Rotterdam. Rotterdam, College van Burgemeester en
Wethouders.

Het stadscentrum van Hoogvliet op weg naar voltooiing. Rotterdam,
Stadsontwikkeling [Gemeente].

VOLKSHUISVESTING EN WONINGBOUW
M. Boeijen [en] G. van Voorthuizen. Na-oorlogse woningbouw: bevol-

kingsontwikkelingen en verhuurbaarheid; case-study: Overschie, Rot-
terdam. Rotterdam, Gemeentelijk Woningbedrijf.

H. Heeger [en] F. van der Zon. Nieuw Engeland, Hoogvliet; perspektie-
ven voor een naoorlogs woongebied in Rijnmond. Delft, Onderzoeks-
instituut voor Technische Bestuurskunde, Technische Universiteit.

H. Huitink. Renovatie en besluitvorming; een nivo te hoog? Bevindingen
van onderzoek naar de effekten van de decentralisatie op de Rotterdam-
se praktijk van woningverbetering. Utrecht enz., Rijksuniversiteit enz.
(Korporatie en koalitie, 4).

R.A.W.M. Maas. Te huur in Rijnmond; een onderzoek naar verhuurbaar-
heidsproblemen van corporatie- en gemeentewoningen. Almere, Natio-
nale Woningraad.

Oud Mathenesse in de lift? Een onderzoek naar knelpunten en oplossings-
richtingen in de huisvestingssituatie van zelfstandig wonende ouderen
in Oud Mathenesse. Rotterdam, Adviesbureau Rocade.

'De Put' in de Put? Een onderzoek naar de leegstand in Oud-Mathenesse
[door] P. Geukes, E. Hoeffnagel, M. Veldhuis e.a. Rotterdam, Weten-
schapswinkel.

Rotterdam. Bluf. 1987, nr. 277, 16 juli.

BESTUUR EN BESTUURSINSTELLINGEN
Diverse publicaties van de Gemeente Rotterdam.
Beleidsplan dagelijks bestuur Deelgemeenteraad van IJsselmonde. Rotter-

dam, Deelgemeente IJsselmonde.
De bestuurbaarheid van de grote stad. Rotterdam, Partij van de Arbeid.
B. Peper. Schurende verwachtingspatronen; enkele opmerkingen over het

burgermeesterschap van de grote stad. In: Mensen, macht en maat-
schappij, blz. 97-113. Meppel enz., Boom.

HAVEN, HANDEL EN SCHEEPVAART
Beleidsanalyse milieu-effect rapport. ['s-Gravenhage], Rijkswaterstaat

(beveiliging benedenrivierengebied tegen stormvloeden).
Rapportage Commissie Studie Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, ['s-

Gravenhage], Rijkswaterstaat (beveiliging benedenrivierengebied tegen
stormvloeden).

Toetsing aanbiedingen stormvloedkering Nieuwe Waterweg, ['s-
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Gravenhage], Rijkswaterstaat.
W. Buitelaar. De informatisering van de Rotterdamse haven. In: Tijd-

schrift voor Politieke Ekonomie. 1987, winter, blz. 52-81.
W.J. Kuipers. Havens, handel en industrie Rotterdam. In: Op zoek naar

ons industrieel verleden; gids langs monumenten van bedrijf en tech-
niek; dl. 2, blz. 185-201. Haarlem, Gottmer.

E. van Leeuwen Boomkamp. De roeiers van de 'Roeiers Vereeniging Een-
dracht'. In: Zuid-Holland. 1987, jrg. 4, nr. 3, blz. 9, 11-12, 15, 17, 19,
21-22.

Nieuw Rotterdam; een opdracht voor alle Rotterdammers. Rotterdam,
Adviescommissie Sociaal-Economische Vernieuwing Rotterdam.

Rotterdam en apartheid. Rotterdam, Werkcentrum Internationale Solida-
riteit.

Rotterdam Shanghai; een vriendschapsverdrag kreeg inhoud. Gemeen-
goed; 1987, extra uitg. editie DROS, sept.-okt.

Scheepvaartverbindingen over zee van en naar Rotterdam. Rotterdam,
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-
Maas.

Wegwijzer door de regio Rotterdam; een speurtocht naar de keerzijde van
de haven. Rotterdam, Werkgroep Solidariteit.

BEDRIJFSLEVEN
P. Baetsen. Winkelen boven de metro; een evaluatie van de financiële

steun voor ondernemers aan de Schiedamseweg en omgeving. Amers-
foort, Werkgroep '2 Duizend.

E.S.J. Bakker [en] L.J. Tap. Etnische ondernemers in Rotterdam en
Utrecht. 's-Gravenhage, Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA-
Mededelingenreeks, 44).

H.M. Becker [en] J.A. de Jong. Drieëntachtig Rotterdamse etnische on-
dernemers; problemen en oplossingen. Rotterdam, Stichting Buiten-
landse Werknemers Rijnmond (Tweedelijnspublicatie, 1).

G. Driehuis en T.-J. Meeus. Ogem: de beerput is geopend. In: De Tijd.
1987, jrg. 13, week 8, blz. 8-13.

De gordijnen van Ogem. [Amsterdam], De Volkskrant.
Verslag van het onderzoek, ingesteld door mr. J. van der Hoeven, dr. A.

van Putten en prof.mr. W.J. Slagter naar het beleid en de gang van za-
ken bij Ogem Holding N.V., enz. [Rotterdam, Dutilh, Van der Hoeven
& Slager].

Enquête regionale bedrijfsontwikkeling 1986. Rotterdam, Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.

Regionaal economisch actieplan. Rotterdam, Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas.

S. Slootweg [en] P. Welles. Ondernemen in Rotterdam. Amersfoort,
Werkgroep '2 Duizend.

De toekomst van de Broedplaats. Rotterdam, Broedplaats.

VERKEER
H. van Berkel. Reacties op de invoering van de metro in Rotterdam. Rot-

terdam, H. van Berkel (werkstuk Erasmus Universiteit).
Luchthaven Rotterdam; advies van de Commissie Beleidsadvies Lucht-

haven Rotterdam. [Rotterdam], Commissie Beleidsadvies Luchthaven
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Rotterdam.
Onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden Luchthaven Rotterdam; nieuwe

baan 08/26 [uitgevoerd door] Frederic Harris (Holland) B.V. e.a. 's-
Gravenhage enz., Ministerie van Verkeer en Waterstaat enz.

Lijnen naar de jaren '90; visie op ontwikkelingen in het personenvervoer.
Rotterdam, Rotterdamse Elektrische Tram.

Spoortunnel Rotterdam. Kontakten [Gemeentewerken]. 1987, jrg. 18, no.
2.

Verkeersveiligheid in Rotterdam. Rotterdam, Verkeersdienst [Gemeente].

ARBEID
R.S. Gowricharn. Migranten en het arbeidsvraagstuk in Rotterdam. Rot-

terdam, Stichting Krosbe (Stafrapport, 3).
Medelanders medewerkers; uitg. ter gelegenheid van het symposium over

migranten en werkgelegenheid op vrijdag 26 juni 1987 in het Biblio-
theektheater te Rotterdam; 2 dln. Rotterdam, Bureau Voorlichting Ge-
meente.

F. Meijers [en] E. Peters, 't Schiet niet op ...'; werkloze jongeren over
leer/ervaringsplaatsen. Rotterdam enz., Project Ervarings Plaatsen
enz.

Mogelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid op en rond de Lucht-
haven Rotterdam. Rotterdam, Stichting Het Nederlands Economisch
Instituut.

Technologische innovatie en vernieuwingen in de arbeidsorganisatie in
Rijnmond; verslag van een symposium gehouden op 28 mei 1986 aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam, Erasmus Universiteit
enz. (Management reports series, 7) (1986).

ONDERWIJS
Kwaliteit aan de basis; kansen voor en ontwikkelingen in het Rotterdams

openbaar basisonderwijs. Rotterdam, [Gemeente Rotterdam].
l.A.J. van Tilborg. De betekenis van het arbeidersgezin voor het leerni-

veau en de schoolloopbaan van het kind; een voorlopige evaluatie van
het project Onderwijs en Sociaal Milieu in de eerste drie jaren van de
basisschool. 's-Gravenhage, Instituut voor Onderzoek van het Onder-
wijs, SVO (diss.).

L. de Visser. Leerlingenkenmerken en de schoolloopbaan van 4-7 jarige
arbeiderskinderen. 's-Gravenhage, Instituut voor Onderzoek van het
Onderwijs, SVO (Berichten summatieve evaluatie Project Onderwijs en
Sociaal Milieu, 87/2).

MAATSCHAPPELIJK LEVEN
J. Berting, A.J. Steijn [en] M.C. de Witte. Rotterdammers over sociale

ongelijkheid. Rotterdam, Erasmus Universiteit (A.S. Working Papers,
3) (1986).

P. Drewe and E. Hulsbergen. Segregation in Rotterdam and the after-
math; recent developments concerning ethnic groups in the Nether-
lands. Delft, Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek (Reeks
Werkstukken, 9) (1986).

G. Engbersen, R. van der Veen [en] K. Schuyt. Moderne armoede; overle-
ven op het sociaal minimum; een onderzoek onder 120 Rotterdamse
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huishoudens. Leiden enz., H.E. Stenfert Kroese.
G. Mik. Segregatie in het grootstedelijk milieu; theorie en Rotterdamse

werkelijkheid. Amsterdam enz., Koninklijk Nederlands Aardrijkskun-
dig Genootschap enz. (Nederlandse Geografische Studies, 32) (diss.).

G. Oude Engberink. Minima zonder marge; 1983-1986; de balans van drie
jaar later. Rotterdam, Gemeentelijke Sociale Dienst.

E. Nijhof. Gemeentelijk emancipatiebeleid. Rotterdam, Erasmus Univer-
siteit (doctoraalscriptie).

Rotterdam en de straat in Rotterdam. Klinker. 1987, jrg. 7, nr. 1.
J.E.M, van Zantvliet. Bewonersorganisatie Spangen. Rotterdam, Eras-

mus Universiteit, Wetenschapswinkel (1986).

SOCIALE ZORG EN GEZONDHEIDSZORG
D.H. de Bakker. Afstemming van werkgebieden in Rotterdam: een analy-

se met ziekenfondsgegevens. Utrecht, Nederlands Instituut voor Onder-
zoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg NIVEL.

F. Jacobs. Woningvervuiling; een onderzoek naar de Rotterdamse situa-
tie. Rotterdam, Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Doorwerken in de Delta (de capaciteitsplanning van het Deltaziekenhuis).
Poortugaal, Deltaziekenhuis.

WELZIJN EN MILIEU
Berging baggerspecie uit het beneden rivierengebied. Rotterdam enz.,

Dienst van Gemeentewerken enz.
Milieu actieplan Rijnmond. Schiedam, Europoort/Botlek Belangen.

BELLETTRIE
J. van den Bos. Rotterdam bijvoorbeeld. Heerlen, PAN.
J.A. Deelder. Interbellum; gedichten. Amsterdam, De Bezige Bij.
A. Kossmann. Duurzame gewoonten of uit het leven van een romanfi-

guur. Amsterdam, Em. Querido.
J. Post. Het Pincoffs spel. Utrecht, Luitingh.
J. Prins. Rotterdam (herdr.). Rotterdam, Ad. Donker (rijmprent).
H. Romer. De liefde is onderweg; verhalen. Rotterdam, Ad. Donker.
P.R. Troost. De tram staat stil; roman uit de tijd van de stoomtram.

's-Gravendeel, Robbemond.
C.B. Vaandrager. In staat van oproer; Rotturdamse gedigte. Rotterdam,

Bébert.
World Trade Center; gedichten; samenstelling J. Beranova. 's-Graven-

deel, Robbemond.

ARCHITECTUUR
5 architecten en het Weena; visies op de nieuwe huisvesting van Nationale

Nederlanden en RVS. [Rotterdam, Museum Boymans-van Beunineen]
(1986).

CULTUUR
J. van Adrichem. Beeldende kunst en kunstbeleid in Rotterdam; 1945-

1985. Rotterdam, Museum Boymans-van Bcuningen.
Beeldende kunst in Rotterdam; Rotterdams kunstbeeld. Rotterdam, Mu-

seum Boymans-van Beuningen.
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H. Egbers. Tabak in de kunst. Rotterdam, Van Nelle.
Hoogtepunten uit de collectie. Rotterdam, Museum Boymans-van Beu-

ningen.
B. Kroon. De verdwenen tekeningen. In: De Tijd. 1987, week 9, blz. 28-36

(tekeningen uit de D.D.R. terug in Museum Boymans-van Beuningen).
B. van der Meijden [en] R. Zoutman. Arena voorbij; profiel voor een

nieuw cultureel centrum voor jongeren in Rotterdam. Rotterdam, Rot-
terdamse Kunststichting.

E. de Mol van Otterloo. Rondgang door het Schielandshuis. In: Zuid-
Holland. 1987, jrg. 4, nr. 4, blz. 93-95, 97, 99 (coll. Historisch Museum).

'Mooi van kleur'; Rotterdamse kunstenaars in de jaren '50. Rotterdam,
Historisch Museum (tentoonstellingscatalogus).

Nota beeldende kunst in de (gebouwde) omgeving. Rotterdam, Centrum
Beeldende Kunst.

Openbare bibliotheek Madurodam. 's-Gravenhage, Nederlands Biblio-
theek en Lektuur Centrum (Uitg. ter gelegenheid van de opening van
een replica van de Gemeentebibliotheek Rotterdam in miniatuurstad
Madurodam).

Schatten van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam. Rotterdam enz.,
Museum voor Volkenkunde enz.

Stadsfilm Rotterdam Zuid; juryrapport. Rotterdam, Rotterdamse
Kunststichting enz.

Vier theaters in perspectief; een plan van aanpak van de decentralisatie
van de Dienst Gem. Kunstgebouwen. Deventer, Twijnstra Gudde.

P.D. Bergsma, A.J.M. Schakelbos [en] C.S.M. Wubbels. Vier theaters
aan de start; rapportage over de voorbereiding van de decentralisatie
van de DGK. Deventer, Twijnstra Gudde.

D. Welling. Beeldende kunst en de Rotterdamse metro. Rotterdam, Cen-
trum Beeldende Kunst enz.

SPORT
K. Claassen. Bewegen door ouderen; lichaamsbeweging voor het leven.

Rotterdam, Gemeente-Secretarieafdeling Sport- en Recreatiezaken en
Openbaar Groen.

M.J. Giljam. Sportgedrag en levensloop; een kwalitatief onderzoek naar
achtergronden van sportdeelname in de gemeente Rotterdam. Amers-
foort, Giordano Bruno (1986).

RECREATIE
Adviesnota toeristisch/recreatief beleid in Rotterdam. Rotterdam, Stich-

ting VVV.
Stappen zonder drempels Rotterdam; gehandicapt en toch uitgaan? Dat

kan in Rotterdam. Rotterdam, Pfizer.
Van scoutingterrein tot volkstuincomplex: verblijfsrecreatie in Rotterdam

na invoering van de kampeerwet. Rotterdam, Gemeente Secretarie-
afdeling Sport- en Recreatiezaken en Openbaar Groen.

PERSONALIA
Chr.A. de Ruyter-de Zeeuw. De eerste rode wethouders van Rotterdam.

Rotterdam, Stichting Historische Publicaties Roterodamum (Roteroda-
mum, grote reeks, 32) (A.W. Heijkoop en A.B. de Zeeuw).
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Schering en inslag; een bundel psychiatrische opstellen; dedicatus Maarten
Harpert Cohen Stuart. [Poortugaal], Deltaziekenhuis.

J.L. van der Pauw. Coremans, de Rapaljaan (1887-1952). In: Rotterdams
Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 276-283 (L.G.A. Coremans).

M.L. Wurfbain. Nicolas Joseph Delin; schilder te Antwerpen, Rotterdam
en Leiden. In: Leids Kunsthistorisch Jaarboek. 1985, jrg. 4, blz. 315-
331 (verschenen in 1987).

C. Blotkamp en M. Visser. Een gesprek met J.C. Ebbinge Wubben. In:
Jong Holland. 1987, jrg. 3, nr. 2, blz. 20-29 (oud-directeur Museum
Boymans-van Beuningen).

Clemens Hodes van Schiekade 105. Rotterdam, Centrum voor Dienstver-
lening (vriendenboek) (1986).

Alfred Kossmann. Bzzlletin. 1987, jrg. 16, nr. 145.
R.A.D. Renting. Mr. W.F. Lichtenauer, 1900-1978; een Rotterdammer

van allure. In: Rotterdams Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz.
132-163.

M. Mathijsen. De brieven van De Schoolmeester; documentair-kritische
uitgave; 3 dln. Amsterdam, Querido (diss.) (Gerrit van de Linde).

F. Dekkers. King Kong; leven, dood en opstanding van een verrader. Am-
sterdam, HP-Balans (C. Lindemans).

U. Barbieri. J.J.P. Oud. Rotterdam, Uitgeverij 010 (Serie Architectuur,
3).

H. Rothmeijer [en] F. Vogel. Meneer Pardoel; (een Rotterdamse kaste-
lein). Utrecht enz., Veen (J.B. Pardoel).

A. van der Louw. Johannes Gijsbertus van der Ploeg, 1916-1986. In: Rot-
terdams Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 164-168.

L.J.S. Rogier. Drs. J.G. van der Ploeg; Rotterdam f. In: Mededelingen
I.C.F. Nederland. 1987, jrg. 31, nr. 1, blz. 2-3.

J. Bax. Ir. F. Posthuma, 1913-1986. In: Rotterdams Jaarboekje. 1987,
9de reeks, 5de jrg., blz. 169-176.

A. Lehning. In memoriam Jan Rogier; 1929-1986. Amsterdam, R. Stolk
(1986).

A. Stempels. Mr.dr. M. Rooij, 1906-1986. In: Rotterdams Jaarboekje.
1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 177-179.

H.Q. Röling. 'De tragedie van het geslachtsverkeer'; Johannes Rutgers
(1850-1924) en de Nieuw-Malthusiaansche Bond. Amsterdam, Van
Gennep.

H. Schmitz. Vragen rond Abram van Rijckevorsel (1790-1864). In: Rot-
terdams Jaarboekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 216-232.

G.M.J. Duyfhuizen. Lilly van Spengen, 1911-1986. In: Rotterdams Jaar-
boekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 180-183.

W.J. de Leur. Louis van Stolk, 1903-1986. In: Rotterdams Jaarboekje.
1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 184-188.

F. Wouters. Jan Striening 1827-1903. Nijmegen, Katholieke Universiteit
(doctoraalscriptie) (kunstenaar en tekenleraar Striening).

J.A.M, van Waterschoot. i k heb mij tot een werkman van een uitgever
verlaagd'; de relatie tussen de dichter Tollens en zijn uitgever Suringar.
Amsterdam, Vrije Universiteit (doctoraalscriptie).

B. Ylstra. Dagboeknotities. Rotterdam, [Gemeentedrukkerij] (ter gelegen-
heid van het afscheid van H.W. Veldman als directeur van de Gemeen-
tcdrukkerij).
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N. van Yperen. Jacob de Vletter; relschopper of slachtoffer? [Rotterdam,
N. van Yperen].

P. Altena. 'Doldriftiger monster verscheen ons noit aan de Maze'; Jacob
Campo Weyerman en Rotterdam. In: Mededelingen van de Stichting
Jacob Campo Weyerman. 1987, jrg. 10, nr. 10, blz. 74-89.

E. Groenenboom-Draai. Hermes in huis bij Maasgodt en Rotha. In: Me-
dedelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. 1987, jrg. 10, nr.
2, blz. 38-50 (Jacob Campo Weyerman).

De satiricus Jacob Campo Weyerman, de luis in de pels van de Verlich-
ting. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek (tentoonstellingscatalo-
gus).

J. Reehorst. Mr. Jannetje Zeelenberg, 1903-1986. In: Rotterdams Jaar-
boekje. 1987, 9de reeks, 5de jrg., blz. 189-192.

ERASMIANA
Erasmus of Rotterdam Society, yearbook 6. Fort Washington, Erasmus

of Rotterdam Society (1986).
Erasmus of Rotterdam Society, yearbook 7. Fort Washington, Erasmus

of Rotterdam Society.
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ROTTERDAMMERS EN OUD-ROTTERDAMMERS
DIE IN 1987 ZIJN OVERLEDEN

A.L. Barmentlo (63). Directeur Soffritti Nederland BV, 6 oktober.
J.B. Baselaar (66). Oud-secretaris/penningmeester en erelid K.N.V.B. afd.

Rotterdam, 7 april.
J.F. Bergsma (68). Voorzitter bestuur Rotterdams Tentoonstellingsbureau

BV, 16 april.
G. Besselaar (80). Oud-firmant A. Kiewit Experts, 4 augustus te Bras-

schaat (België).
B.C. Blaak (77). Oud-directeur Boelaars en Lambert Groep, 9 november.
A. Blok (84). Oud-voorzitter en oud-commissaris Woningbouwvereniging

'Onze Woongemeenschap', 3 oktober.
J. (Jaap) Boer (52). Oud-dirigent Havenstad Operette Rotterdam, 10 juni

te Capelle aan den IJssel.
Drs. A.M. de Boo (51). Journalist Algemeen Dagblad, oud-lid Tweede Ka-

mer (CHU), 20 mei.
K.H. Bornkamp (91). Oud-directeur Installatiebureau Bornkamp BV, 20

januari.
K.W. Bornkamp (76). Oud-directeur Ziekenvervoer Bornkamp Maas en

Cotax, 6 december.
B. Bouwman (83). Directeur Modéla voorheen Wisbrun & Liffmann BV,

9 januari.
Mevr. drs. M.J.C. Brada (60). Oud-docente wiskunde Erasmiaans Gymna-

sium, 28 oktober.
Mr. C.M. Briét (73). Oud-hoofd afdeling Eigendomsverwerving Dienst van

Stadsontwikkeling Rotterdam, 25 mei.
C.J. de Bruin (58). Architect BNA, 9 april.
M. Burgmans (72). Oud-gezagvoerder Koninklijke Rotterdamsche Lloyd,

2 juli.
G.C. van Bijsterveld (Cor West) (81). Oud-verzetsstrijder, gepensioneerd

havenloods, 27 februari.
M.A.C. Coppij (87). Oud-conrector Het Charlois Lyceum, oud-docent

aardrijkskunde en kosmografie, 4 juli.
H.G Dekker (66). Directeur Botlek Stores BV, 3 juli te Capelle aan den IJs-

sel.
B.G. van Dijk (53). Algemeen directeur Hervormde Stichting 'Sonne-

burgh', 9 januari.
J. van der Elburg (65). Oud-notaris te Rotterdam, 22 september.
C. Elffers (89). Architect BNA, oprichter Elffers Partners BV, 21 december

te Epe.
R. van Everdingen (91). Oud-gezagvoerder Koninklijke Rotterdamsche

Lloyd, 9 oktober.
J.M. Fentener van Vlissingen (79). Oud-president-directeur en oud-

commissaris Steenkolen Handels-Vereeniging (SHV Holdings NV), 27
maart te Maartensdijk (U.).

G.P. van Gelder (90). Oud-directeur Van Gelder Compagnie BV, mede-
oprichter Automator BV, 11 september.
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Ing. J. Goudswaard (63). Penningmeester Zuidhollandse Milieufederatie,
lid dagelijks bestuur Stichting Het Zuidhollands Landschap, 28 juli.

Dini de Graaf, zie: mevr. F. de Jong.
Th. de Groot (87). Oud-leraar Engels Het Rotterdamsch Lyceum, 5 decem-

ber.
A. den Haan (79). Fotograaf, 28 juli.
Drs. C.J. Haartsen (80). Oud-bestuurslid Prot. Chr. Ziekenhuis 'Ikazia',

oud-voorzitter Stichting Gereformeerd Centrum voor Welzijnsbeharti-
ging, oud-voorzitter Stichting Samenwerking van Protestants-
Christelijke Verplegings- en verzorgingsinstellingen, 26 januari.

J.C. Hage (79). Arts, 12 november.
J.A.C. Hagen (56). Röntgenoloog Bergwegziekenhuis, 25 juni.
Drs. W.D.A. den Hartog (78). Registeraccountant, oprichter accountants-

kantoor Den Hartog, 20 februari.
J. Hartong (84). Oud-directeur Eerste Rotterdamsche Maatschappij van

Verzekering NV, 29 januari.
W. van der Have (66). Penningmeester Woningbouwvereniging 'Onze

Woongemeenschap', 31 maart.
F. Havelaar (77). Oud-directeur NV Hoogewerff, Chabot & Visser's Wijn-

handel, oud-bestuurslid en erevoorzitter Usclub Kralingen, 22 decem-
ber.

C.P.M. Hazelzet (86). Oud-redacteur buitenland voormalig dagblad 'De
Maasbode', 19 januari.

L. van Herk (81). Arts, 10 maart.
Dr. P.J.A. ter Hoeven (59). Hoogleraar sociologie Erasmus Universiteit

Rotterdam, 29 november.
Ds. J.D. van Hof (86). Emeritus-predikant Hervormde Gemeente

Rqtterdam-Delfshaven, 29 juli.
J.C. Hoogheid (73). Oud-lector Erasmus Universiteit Rotterdam, oud-

lector Koninklijke Militaire Academie (Breda), 3 juni te Breda.
C. Horstman (77). Oud-economisch adjunct-directeur Havenziekenhuis

en Instituut voor Tropische Ziekten te Rotterdam, drager van de Gou-
den Boei, 21 juni te Eindhoven.

D.H. Hijmans (68). Oud-eindredacteur NRC Handelsblad, 24 maart.
Mevr. drs. C.L.M. Jamin (76). Arts, 2 april.
Dr. R.A. Jellema (80). Oud-lid College van Curatoren Nederlandse Eco-

nomische Hogeschool, erelid Rotterdamsch Studenten Corps, oud-
voorzitter raad van bestuur Gist Brocades NV (Delft), 18 augustus te
Velp.

B. de Jong (60). Journalist Het Vrije Volk, 25 oktober te Bergschenhoek.
Mevr. F. de Jong (Dini de Graaf) (72). Oud-hoofd Sociaal-

Verpleegkundige Tuberculosebestrijding, draagster Verzetsherden-
kingskruis, 14 november.

R. de Jong (70). Stuwadoor, oud-directeur Quick Dispatch, 13 mei.
Drs. Th. de Jong (61). Directeur Stichting Ziekenfonds Rotterdam,

bestuurslid Stichting Trombosedienst en Artsenlaboratorium Rotter-
dam, 8 oktober te Gouda.

J. Joppe (71). Oud-journalist Rotterdams Nieuwsblad en Haagsche Cou-
rant, 30 oktober te Voorburg.

R.G. Jurgens (84). Oud-vice-voorzitter raad van bestuur Unilever NV en
oud-lid raad van bestuur Unilever PLC, 13 december te Nijmegen.
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J.P. de Keyzer (80). Assuradeur, oud-firmant P. de Keyzer & Zonen, oud-
directeur J.P. de Keyzer BV en ZSG Beheer BV, 9 maart.

G.S. Kievit (74). Directeur G.S. Kievit BV, 15 augustus te Haarlem.
A. Klip (64). Directeur Klip-bedrijven (o.a. Klip Beheermaatschappij BV

te Lekkerkerk en Schulz Rijnvaart BV te Rotterdam), oud-directeur Re-
derij Rijnvakantie BV, 12 mei te Lekkerkerk.

B. Knap (80). Tandarts, 21 februari.
Ds. G. Koenekoop (80). Emeritus-predikant Gereformeerde Kerk van

Rotterdam, ziekenhuispredikant, 26 februari.
Jaap de Koning (58). Oud-honkballer honkbalvereniging Sparta, 31

maart.
P.A. Kouwenhoven (88). Oud-leraar aardrijkskunde en geschiedenis

Christ. H.B.S. Henegouwenplein en H.B.S. voor Meisjes van de Rot-
terdamsche Schoolvereeniging, 19 mei te Arnhem.

W. Lagendaal (77). Oud-commissaris van Politie, oud-voetballer, 6
maart.

H.C. Lagrand (87). Oud-gemeenteraadslid (PSP), 19 december.
Mevr. J.H. (Anny) de Lange (69). Actrice, 11 juli te Baarle-Nassau.
Mevr. J.J. de Lange (76). Apothekeres, 14 maart.
Dr. mr. W.F. Lichtenauer (86). Oud-secretaris Kamer van Koophandel en

Fabrieken, oud-lid Raad van State, oud-lid Eerste Kamer der Staten-
Generaal (CHU), oud-directeur Kersten Hunik & Co., oud-voorzitter
Scheepvaart Vereeniging Zuid, oud-lid Europees Parlement, oud-
voorzitter College van Diakenen en regent van het Weeshuis en Lidma-
tenhuis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam, oud-
voorzitter Historisch Genootschap 'Roterodamum' en Historisch Ge-
nootschap 'De Maze', 5 februari.

Drs. P.G. de Lint (68). Arts, 13 januari.
Mr. J.A.L.M. Loeff (89). Oud-lid maatschap Loeff & Van der Ploeg (ad-

vocaten en notarissen), oud-gemeenteraadslid (KVP), oud-deken Orde
van Advocaten, oud-lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Lei-
den, 28 april te Eindhoven.

D. Manhave (78). Oud-directeur Manhave's Bouwbedrijf BV, 16 mei.
J.J. Manhave (82). Oud-directeur Manhave's Bouwbedrijf BV, 11 augus-

tus.
G.A.P. van Melle (73). Oud-president-directeur Van Melle NV (Breda), 28

november.
C. de Moei (79). Oud-directeur NV Rotterdamse Agentuur- en Handel

Maatschappij, 23 augustus.
C.M. (Kees) Molkenboer (79). Persfotograaf, 10 februari.
E.J. Monsma (61). Redacteur binnenland NRC Handelsblad, 8 juni.
J.H. Nauta (79). Rustend röntgenoloog Diaconessenhuis, 18 mei.
D. van Nooijen (91). Directeur D. van Nooijen BV (Capelle aan den Us-

sel), 3 november.
Ir. P. van Oosterhout (71). uud-leraar Hogere Technische School te Rot-

terdam, 27 augustus.
W.F. van Oosterum (77). Oud-gezagvoerder ter Koopvaardij, oud-

waterschout te Rotterdam en Amsterdam, 26 augustus te 's-Graven-
hage.

G.L.A. (Leo) Ott (88). Oud-hoofdredacteur Rotterdams Nieuwsblad,
auteur, theaterorganist, 4 juni.
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W.H. Oudemans (85). Oud-directeur Rotterdams Effectenkantoor NV,
oud-penningmeester Radio-Therapeutisch Instituut, 13 oktober.

W.A. Oudshoorn (77). Arts, 28 juni.
Z.A.F. Paroubek (54). Oud-technisch directeur NV Afvalverwerking

Rijnmond, 4 februari te Kitzbühel (Oostenrijk).
F.C. (Frits) van der Poel (55). Journalist, redacteur Het Vrije Volk, 9

augustus te Loenen (U.).
Mr. J.H. de Pont (72). Oprichter en oud-directeur Agam Motoren Rotter-

dam BV, 18 september te Tilburg.
Ir. S.A. Posthumus (76). Oud-gemeenteraadslid (PvdA), oud-lid Tweede

Kamer der Staten-Genraal, oud-voorzitter Commissie Zeehavenover-
leg, 25 februari te Nootdorp.

P.M. Pott (90). Oud-directeur Verolme United Shipyards BV, 25 oktober
te Soest.

E. Puettmann (65). Beeldend kunstenaar-graficus, oprichter en voorzitter
Stichting Drukwerk in de Marge, 31 januari.

H.L.F. Rincker (90). Oud-president-directeur NV Overzeesche Gas- en
Electriciteits Maatschappij, 24 juli te Leidschendam.

A.C. Ringeling (76). Rustend huisarts, 4 oktober.
Dr. W.A.A.M. de Roos (55). Hoogleraar staathuishoudkunde en decaan

Faculteit der Sociale Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam,
13 september.

F.H. van Rooijen (45). Financieel directeur Kaufmann's Handel-
Maatschappij NV, 13 juli te Curacao.

W. Ruoff (65). Directeur A. Ruoff & Co. BV, voorzitter Dialysevereni-
ging Sint Franciscus, 21 oktober.

B.E. Ruys (87). Oud-directeur Koninklijke Rotterdamsche Lloyd NV (fir-
mant WM Ruys & Zonen), 26 mei te Aigle (Zwitserland).

Dr. H.W. Scalongne (75). Arts, 14 maart.
Mr. W. Schadee (70). Advocaat en procureur, 10 december te

's-Gravenhage.
F.G. Scheffer (74). Oud-directeur Textielmaatschappij Rotterdam Tema-

ro BV, 16 augustus.
H.A. Scheltes (66). Oud-redacteur NRC Handelsblad (maker Scrypto-

gram), 10 mei.
Marinus Schipper (90). Kunstschilder, oud-docent Academie van Beelden-

de Kunsten te Rotterdam en 's-Gravenhage, 20 september te Goes.
H.A. Schoenmakers o.p. (58). Pastor Sint Dominicuskerk (Steiger), 22

september.
A.A. Schrage (89). Oud-bestuurslid R.K. Bouwvereniging 'Voor het huis-

gezin', 26 november.
J.M. Schreiber (61). Oprichter en president-commissaris Bulk Oil (Rotter-

dam) BV, 15 augustus te Londen.
Th. J.M. Schuurmans (68). Oud-notaris, oud-compagnon Westbroek No-

tarissen, 10 augustus.
Mr. C.J. van der Sluys (80). Journalist, oud-correspondent te Londen Al-

gemeen Handelsblad en NRC Handelsblad, 21 augustus te Londen.
H.H. Sonnenberg (92). Oprichter en president-commissaris Hunter Doug-

las NV, 6 december te Luzern (Zwitserland).
Mr. A. Stempels (75). Oud-hoofdredacteur Nieuwe Rotterdamse Courant,

22 september.
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E.T.G. Tan (66). Internist Oogziekenhuis, 15 december.
Mevr. E. Tas-Callo (73). Oud-gemeenteraadslid (PvdA), oud-bestuurslid

Rotterdamse Kunststichting, 25 augustus.
A.L. Theri (70). Oud-docent tekenen Libanon Scholengemeenschap, 20

maart.
Dr. P.D. Talsma (89). Remonstrants predikant te Nieuwkoop, Gouda,

Leiden, Rotterdam (1934-1950) en 's-Gravenhage, 19 mei te Epe.
A. Ton (65). Oud-directeur Woningbouwvereniging 'Onze Woongemeen-

schap', oud-hoofd algemene zaken Dienst Gemeentelijke Sociale Werk-
voorziening, oud-secretaris Stichting Vamin, secretaris Stichting Mire-
ne, 7 februari te Ostwig (Duitsland).

A.F. Treling (91). Oud-directeur H.A. Kramers & Zoon BV, 19 mei te
Heelsum.

C.J. van Tuyl (67). Boekverkoper, eigenaar voormalige boekhandel P.J.
Unger, 17 oktober.

D. Veen (83), Rustend arts, 3 april.
B. van der Velden (84). Oud-directeur NV Verenigde Agentuur Maat-

schappij, 9 november.
E. Vinke (75). Oud-firmant Vinke & Co, oud-consul generaal van IJsland,

3 december te Laren (N.H.).
J.J.M. Vogels (53). Financieel directeur Hoogstraaten Reklame en Marke-

ting BV, 6 september te Schiedam.
L. Vorst (83). Oud-opperrabbijn Nederlands Israëlitische Gemeente Rot-

terdam en Synagogaal Ressort Rotterdam, 28 juli te Herzlija (Israël).
P.W. Vrauwdeunt (43). Oud-voetballer Feyenoord, 2 januari.
Mr. J.W. de Vroom (66). Advocaat en procureur, 25 januari te Krimpen

aan den IJssel.
A. Vuyk Wzn. (85). Oud-president-directeur A. Vuyk en Zns. Scheeps-

werven BV (Capelle aan den IJssel), 17 januari.
Mevr. drs. L.A.M. Vuylsteke (84). Apotheker, oud-gemeenteraadslid

(KVP), oud-lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, 16 juli.
G. Waalwijk Sr. (74). Oud-directeur Kats & Waalwijk Groep, 21 novem-

ber te Vuren (gem. Lingewaal).
Drs. F.E.H.J. van Waesberge o.p. (75). Pastor Sint Dominicuskerk (Stei-

ger), oud-provinciaal Nederlandse Dominicanen, oud-voorzitter Katho-
lieke Radio Omroep, 25 mei te Nijmegen.

J.G.F. Warris (66). Gepensioneerd Senior Principal Surveyor for the Ne-
therlands Lloyd's Register of Shipping Rotterdam, 24 augustus te Beek
(gem. Ubbergen).

J. Weekhout (80). Oud-directeur SEAM BV, Veerhaven BV en Ertslijn
BV, 22 september.

Dr. M.W. van Weel (74). Rustend chirurg, oud-hoofd chirurgische afde-
ling Bergwegziekenhuis, erelid Nederlandse Vereniging voor Heelkun-
de, 14 maart te Yens sur Morges (Zwitserland).

Ir. E.G. Wentink (86). Oud-directeur Gemeentewerken, 10 juli te Davos
(Zwitserland).

Cor West, zie: G.C. van Bijsterveld.
Dr. D.L. Westbroek (57). Hoogleraar algemene heelkunde Erasmus Uni-

versiteit Rotterdam, chirurg Academisch Ziekenhuis Rotterdam/Dijk-
zigt, 3 april te Wassenaar.

J.J.M, van Winkel. (83). Rustend huisarts, 31 december te Geldrop.
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A. Winkler Prins (95). Rustend huisarts en controlerend arts, 20 april.
Ds. C. Wismeyer (61). Predikant Hervormde Gemeente Rotterdam-

IJsselmonde, 31 mei.
Dr. H.L. Wolff (71). Arts, bacterioloog, oud-lid Curatorium Havenzie-

kenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten te Rotterdam, 27 mei te
Wassenaar.

Dr. J. Wytzes (75). Oud-rector Marnix Gymnasium, oud-hoogleraar
Theologische Universiteit Kampen, 22 november te Breda.

Dr. L. Zeldenrust (73). Huisarts, 11 juli.
E. Zevenhuizen (70). Oud-directeur Vanandel BV, oud-president-

directeur BV Goedhart (Sint Maartensdijk), 2 september te Breda.
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HISTORISCH GENOOTSCHAP 'ROTERODAMUM'

OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN IN 1987

EEN bijzonder kroonjaar was 1987 voor het Historisch Ge-
nootschap 'Roterodamum'. Opgericht in 1947 beleefde het
Genootschap zijn 8ste lustrum, dat luisterrijk werd gevierd.

Een lustrumjaar dat vooral in het teken stond van de bekroning
van jarenlange inspanning, niet alleen van de vereniging zelve,
maar vooral ook van haar voorzitter mr. J. Dutilh. Vooral dankzij
zijn inspanning werd op 9 mei op het Middenhoofd, de landtong
tussen de Voorhaven en de Achterhaven in Delfshaven, de molen
'De Distilleerketel' weer in gebruik gesteld. Een initiatief welis-
waar van 'Roterodamum' en zijn voorzitter, maar slechts dankzij
de steun van het bedrijfsleven, particulieren en de overheid, kon
één van de drie molens die het stadsbeeld van Delfshaven ooit sier-
den, in ere worden hersteld.

Naast de ingebruikstelling van de molen, verricht door mr. L.G.
van Leeuwen, werd door wethouder drs. J. Laan de voor 'Rotero-
damum' geplaatste herdenkingsplaquette van Kees van Dongen
onthuld. Een plaquette ontworpen en vervaardigd door de beeld-
houwer W. Verbon.

Niet alleen deze feestelijke dag markeerde het veertigjarig be-
staan van 'Roterodamum'. Op 7 mei 1987 bood het Gemeente-
bestuur van Rotterdam ter gelegenheid van het jubileum aan de
vereniging een ontvangst in de Burgerzaal van het Stadhuis aan.
Vele leden waren daar aanwezig om de verjaardag van hun Ge-
nootschap te vieren. Maar bij een jubileum hoort naast een ont-
vangst ook een feest. Op dinsdag 12 mei werd in het Hofpleinthea-
ter dit feest gehouden. Het programma was geheim gehouden,
maar desondanks stroomden vele leden naar het Hofpleintheater.
Deze zullen daarvan geen spijt gehad hebben. Vele Rotterdamse
artiesten, zoals Luc Lutz, Gerard Cox, Joke Bruijs, Pieter van
Empelen, alsmede Loek Elfferich, Wil van Zutphen en de cineast
Pim Korver verleenden belangeloos hun medewerking. Onder de
bezielende leiding van mevrouw Leny Vos als regisseur zorgden zij
voor een zeer bijzondere avond, die de aanwezigen nog lang in her-
innering zal blijven.
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Naast deze bruisende feestelijkheden in het kader van zijn jubi-
leumjaar had het Genootschap ook de gebruikelijke activiteiten.

Zo werd op 22 januari een bezoek gebracht aan het gloednieuwe
Maritiem Museum 'Prins Hendrik'. Vele leden maakten gebruik
van deze voorbezichtigingsmogelijkheid.

Op 12 februari gaf professor W.P. Blockmans een lezing in het
Gemeentearchief over Crooswijk in de crisisjaren. Vooral op
grond van een onderzoek aan het einde van de zeventiger jaren
werd een beeld geschetst van de sociale situatie in dit stadsdeel van
Rotterdam, waar tijdens de jaren dertig een schrikbarende werk-
loosheid heerste.

Op 12 maart vond de jaarvergadering plaats, waarin de versla-
gen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. In deze
vergadering werd afscheid genomen van mevrouw drs. A.H.M.
Bootsma-van Hulten, die in verband met haar verhuizing naar het
oosten van het land als bestuurslid aftrad. Professor dr. J.M.M,
de Valk werd bij acclamatie als nieuw bestuurslid benoemd.

Mevrouw J.P.A.E. van Zelm van Eldik-Kuneman vertelde de
leden van het Genootschap op 16 april over de achtergronden van
koninklijke onderscheidingen. Mevrouw van Zelm van Eldik is
conservatrice van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse
Orden. De toehoorders werden uitgebreid ingelicht over het ver-
schil tussen orde- en onderscheidingstekens, alsmede over de ge-
schiedenis van beide.

Na deze lezing kon de hierboven gememoreerde feestmaand mei
losbarsten. Een feestmaand die - voor de rustige zomer begon -
werd afgesloten op 30 mei met de gebruikelijke excursie. Deze keer
voerde het uitstapje naar de Vecht. Een wandeling door 'Terra
Nova' in Loenen en een bezoek aan Kasteel De Haar in Haarzuilen
vormden de belangrijkste hoogtepunten van deze dag.

De activiteiten werden na de zomerrust hervat op 29 oktober
met een lezing door de heer A.J.W. Camijn over de Vereeniging
van Effectenhandelaren te Rotterdam. Vanaf het einde van de
16de eeuw tot 1974 werd er in de Beurs van Rotterdam in effecten
gehandeld. De heer Camijn gaf een overzicht van de geschiedenis
van de effectenhandel in Rotterdam, mede naar aanleiding van de
introductie van zijn boek 'Samen effectief'.

Een andere kant van de samenleving werd belicht door hoofd-
commissaris van Politie J.A. Blaauw, die op 17 november in zijn
lezing 'Het moordonderzoek, plaats misdrijf Rotterdam' toelich-
ting gaf op veel recente misdaden en de spitsvondigheid van het re-
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cherchewerk van de Rotterdamse politie schilderde.
Het verslagjaar werd op 15 december afgesloten door de heer A.

Viergever, die aan de hand van een zeventig minuten durende film
uit 1928 een beeld schetste van het passagiers-, vee- en goederen-
vervoer door de toen vijftig jaar oude R.T.M., die op de Zuidhol-
landse eilanden voor een groot deel van het openbaar vervoer
zorgde.

In 1987 verscheen als nummer 32 in de Grote Reeks het boek
'De eerste rode wethouders van Rotterdam' van de hand van me-
vrouw Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, waarin leven en werk van
A.W. Heijkoop (1883-1929) en A.B. de Zeeuw (1881-1967) be-
schreven worden.

In de Kleine Reeks verscheen als nummer 37 'Samen effectief.
Opkomst, bloei en overgang van de Vereeniging van Effectenhan-
delaren te Rotterdam' door A.J.W. Camijn.

Aan het eind van het verslagjaar waren meerdere nieuwe publi-
caties in voorbereiding.

///s/onsc/i /?o//e/Yfom /VK en

In januari werd ons het pand Overschiese Dorpsstraat 86 aange-
boden. Een smal pandje, met een door leken 'vertimmerd' inte-
rieur. Vraagprijs f 125.000,— k.k. Zelfs bij een lagere prijs zou,
de staat waarin het pandje verkeerde in beschouwing nemend, van
aankoop moeten worden afgezien.

Diverse gesprekken werden gevoerd met gemeentelijke instan-
ties over het behoud van het pand Veerhaven 16-18 in verband met
drastische uiterlijke veranderingen die dit, binnen een beschermd
stadsgebied liggend, pand zou moeten ondergaan. Het resultaat
van de besprekingen was, dat het uiterlijk nagenoeg geheel behou-
den blijft.

Vanaf maart tot over de komende jaargrens heen heeft Stads-
herstel, op verzoek van de betrokken wethouder, zich gebogen
over de mogelijkheden tot behoud van Grindweg 19, een bouwval-
lig - inmiddels gestut doch nog immer bewoond - pand, dat eigen-
dom is van de Gemeente. Tot een advies aan het bestuur kon het
niet komen omdat de Gemeente, ondanks herhaaldelijk verzoek,
zich niet wenste uit te laten over de grootte van de (aanzienlijke)
erfpachtlasten, zodat het helaas niet mogelijk was een financiële
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opzet te vervaardigen.
In het voorjaar werd een onderzoek ingesteld naar het pand

Westersingel 22. De vraagprijs was f 295.000,— k.k., het achter-
stallig onderhoud bedroeg ruw geschat minstens f 250.000,— en
de geraamde huuropbrengst was een kleine f 40.000,— per jaar.
Een bod van f 200.000,— leek verantwoord, doch werd niet aan-
vaard.

Daarna is een onderzoek ingesteld naar Haringvliet 92a en 92b.
Toen er serieus werd gesproken over f 250.000,— k.k., bleek het
pand inmiddels verkocht.

In mei werd het pand Delftweg 39a-b, voorkomende op de mo-
numentenkaart van 'Roterodamum', op de veiling gekocht voor
f 53.000,— k.k. Van de kosten van de omvangrijke herstelwerk-
zaamheden - als het pand niet door ons zou zijn aangekocht zou
het vermoedelijk verloren zijn gegaan - werd een 'raambegroting'
gemaakt, die bij de Gemeente werd ingediend ten behoeve van het
verkrijgen van een subsidie. De vereniging 'Oud-Overschie'
restaureert het historisch belangwekkende hek in de poort naast
het pand, ronder enige kosten hiervoor in rekening te brengen.

In het najaar deed zich de mogelijkheid voor tot aankoop van
de 'werkmanswoningen' aan de Eerste en Tweede Stampioen-
dwarsstraat. De begroting van het achterstallig onderhoud be-
droeg enige miljoenen, waarvan - na aftrek van overheidsbijdra-
gen - een tekort overbleef' van ca. f 1.000.000,—. Aangezien ook
na het voorgenomen herstel het ontbreken van een trasraam in de
muren een permanente bron van niet op te lossen zorg zou blijven,
werd van onderhandelen over aankoop afgezien.

Aan het eind van het jaar werden serieuze onderhandelingen ge-
opend over een monument aan de Kralingse Piaslaan. Uit onze be-
rekeningen bleek, dat het verschil tussen herstelkosten en subsidies
aanmerkelijk groter was dan werd aangenomen. De onderhande-
lingen worden voortgezet.

Een begin werd gemaakt met het verrichten van achterstallig on-
derhoud aan het pand Oostzeedijk 138, eigendom van Historische
Gebouwen Rotterdam BV.

Naast lief ook leed voor 'Roterodamum' in het jubileumjaar,
want op 5 februari overleed Wilhelm Franz Lichtenauer, een Rot-
terdammer van hoog niveau en oprichter van het Genootschap.
Het was slechts één van de vele activiteiten in zijn lange vruchtbare
leven. Een activiteit waarvoor de leden van het Genootschap hem
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nog steeds dankbaar zijn. Het past dan ook dit verslag te besluiten
met die dank en waardering voor dr. W.F. Lichtenauer nogmaals
te onderstrepen.

MR. C.W. DE MONCHY,
secretaris.

45. /?eeep//e op 7 we/ Z9#7 //i t/e fiwrgerztftf/ /.g. v. /?e/ veer//&/#r/g be-
s/w/? v#A7 7?o/erot/tf/>w/;7'. Mevr. CV?/*. /4. r/e /? wƒ /er-t/e Zeeww ver/e//
/e/5 ove/- /7t/r/r boe/: 'De ee/5/e rot/e H'e///oz/r/er5 v#A7 /?o//er<:/c//?7'; rec/7/5

r t/r. / l . Peper, //? /?e/ /;7/t/t/e/7 voorz/7/er /»r. 7. D/v////?
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