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De auteur van het 

hoofdartikel 'Zater

dagvoetbal in Vlaar

dingen en omstreken', 

Piet Borsboom, heeft 

in zijn jonge jaren 

niet onverdienstelijk 

een balletje getrapt 

bijDVO (Foto Piet 

Borsboom) 
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Redactioneel 
Nee, u heeft geen afleveringen van Tijd-Schrift gemist. Bij het nakijken van de druk
proeven was ondergetekende kennelijk zo geïmponeerd door de fraai uitgevoerde 
omslag dat hij niet gezien heeft dat het nummer van de aflevering verkeerd was. 
Daarom prijkte op het vorige Tijd-Schrift het nummer 64 en op deze aflevering het 
nummer 61. Het 'echte' nummer 64 staat pas voor juni 1997 op het programma en was 
dus een jaar te vroeg. 

In dit Tijd-Schrift treft u weer een deel uit de omvangrijke te boek gestelde herin
neringen van Piet Borsboom aan. Deze keer niet over straten, boerderijen of karakte
ristieke figuren (nou ja, dat laatste wel een beetje ..). Wij brengen nu een aktiviteit voor 
het voetlicht die maar weinig in historische geschriften wordt beschreven, de sport
beoefening. Toch was en is dit voor velen een belangrijk deel van hun leven. Vooral 
volkssport nummer 1: voetbal. In de tijd waar Borsboom over schrijft, de jaren dertig, 
was er nog geen subsidie voor dergelijke vrijetijdsbestedingen en moesten de voetbal
lers met schamele middelen en onder soms zeer moeilijke omstandigheden hun sport 
beoefenen. Toch zijn in deze periode veel van de thans nog in Vlaardingen spelende 
verenigingen ontstaan. Borsboom richt zich vooral op het zaterdagvoetbal, waarin hij 
zelf, zoals u zult lezen, ook een aktieve (maar niet altijd even succesvolle) rol vervul
de. Misschien dat dit stuk andere historisch geïnteresseerde sportliefhebbers inspireert 
tot het aan het papier toevertrouwen van de geschiedenis van hün favoriete sport in 
Vlaardingen. De redactie van Tijd-Schrift is graag bereid om publikatie te overwegen. 

Verder in dit Tijd-Schrift een uitgebreide reactie op de foto-vraag van Wout den 
Breems uit het vorige Tijd-Schrift en een nieuwe vraag, samenhangend met een ander
soortige vrijetijdsbesteding, de duivenhouderij. We herinneren daarnaast nog aan de 
najaarsexcursie, Open Monumentendag en het nieuwe lezingenprogramma en eindi
gen met een tweetal besprekingen van recent verschenen boeken over het Vlaardings 
verleden. 

Eric van Rongen, eindredacteur 
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BoekhuiS Veerpleln 33-35 - Vlaardingen - (010) 4358822 

d e n D r a a k voor studleboeken: (010) 4600066 
Filmarchiefopnamen: 

^ - Videoband De Noordzeevisserij anno 1922 
.fjgfiert -Videoband Scheepsrampen Noordzeekust 1923-1940 

prijs per stuk f. 29,50 

- 250 jaar Vlaardingse toren van de Grote Kerk 1746-1996 
prijs f. 9,95 

H. van Toor JZN Distilleerderij BV 
is één van de laatst overgebleven ambachtelijke distilleerderijen. 
Onze meest bekende specialiteiten zijn Schelvispekel, Kandeel, 
Kaneellikeur, Advocaat, Boerenjongens en Boerenmeisjes. 

In Vlaardingen en Schiedam zijn deze produkten o.a. te koop bij de 
volgende slijterijen: 

'De Wijnoogst ' , Loper 22, Vlaardingen 
'De Bourgondiër ' , Billitonlaan 96, Vlaardingen 
'Groenoord ' , Laan van Bol 'Es , Schiedam 

(1 
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Zaterdagvoetbal in Vlaardingen en 
omgeving 

PJeter Borsboom 

In de jaren twintig van deze eeuw was Vlaardingen nog een 
besloten, conservatieve gemeenschap. Er was maar weinig 
toegestaan als men jong was. Er werd zeer gedegen op ge
let dat er geen uitspattingen plaatsvonden. Alleen daarom al 
was de voetballerij ver weg als volksvermaak. Toch had de 
sociale revolutie rond de eeuwwisseling reeds zijn invloed 
doen gelden ten opzichte van de jeugd. Er werden kortere 
werkweken gemaakt en de vrije zaterdagmiddag was inge
steld. De voetballerij was dan ook in opmars en overal werd 
op zondag gevoetbald, zo ook hier in Vlaardingen. Fortuna, 
VFC en De Hollandiaan waren hier toonaangevende voor
beelden van. Ook was er in de twintiger jaren een 
zondagvereniging genaamd Vlaardingen die haar onderko
men had aan de Kethelweg, schuin tegenover het huidige 
Streekmuseum. Deze club ging echter al snel ter ziele. De 
jeugd hield van sport. Sporten als atletiek en tennis behoor
den eigenlijk meer bij de 'beter gesitueerde burgers'. Voor 
de 'werkende stand' was het beoefenen van die sporten 
immers onbetaalbaar! Juist het voetballen was een eenvou
dige en goedkope sport voor de kleine man. 

Voor een Vlaardingse schooljongen begon het voetballen op 
straat. Het was dan wel uitkijken voor agent 'Kees de Ballenjat-
ter'. Hij nam vaak de bal in beslag, want op straat mocht niet 
worden gevoetbald. Niet zo zeer vanwege het verkeer, een auto 
was nog een bezienswaardigheid in die tijd, maar meer voor de 
ruiten! Was er geen echte bal, dan werd een speelbal gecreëerd 
van met touw omwonden, samengeperste oude kranten. En het 
zou Vlaardingen niet zijn, als niet ook een visserij-attribuut in 
aanmerking kwam voor surrogaatbal. Dat was de 'kurkejet', 
zoals die in de volksmond werd genoemd, een ronde kurk van 
ongeveer 10 a 12 cm doorsnee en 7 a 8 cm dik met een rond gat 
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onbekend), Anton in het midden. Ze werden bij de visserij met de drijvende haring
veter Spoor fm J« vleet gebruikt. Met zo'n kurkejet werd dan op straat gespeeld. 
oorlog in Duitsland Het voetbalspel had een grote aantrekkingskracht op de opgroei-
omgekomen). De on- ende jeugd. 
bekenden waren per
soneelsleden van Hoe het is gebeurd heb ik niet kunnen achterhalen, maar in de 
Simons. Het tenue loop van de jaren twintig waren in Vlaardingen een aantal voet-
was een geel shirt met balverenigingen ontstaan, die er een heuse competitie op na hiel-
zwarte manchetten en den. Die vond plaats op zaterdagmiddag. Hoewel het in het begin 
een zwarte broek. Op nogal Stroef liep, groeide de competitie met de jaren behoorlijk 
de achtergrond zijn uit. Er kwam een voetbalbond tot stand onder de naam Zaterdag 
enkele bedrijfgebou- Amateurs Competitie (ZAC). Deze bond was onafhankelijk en 
wen van de ENCK te had niets van doen met de Nederlandse Voetbalbond (NVB), de 
zien. (Foto: auteur) latere KNVB. De NVB erkende trouwens de ZAC niet. Daar

naast was er de Christelijke Voetbalbond, bij welke niet één 
Vlaardingse vereniging was aangesloten. Ook was er de Natio
nale Arbeiders Sportbond, uitgaande van en gesteund door de 
socialistische beweging. Leden van de NVV-vakbonden en de 
SDAP werden aangemoedigd om in deze bond hun sport te 
beoefenen. En voorts was er een Katholieke Voetbalbond. 

Veelal waren het elftallen van medewerkers van bedrijven die als 
eerste in georganiseerd verband voetbalden, zoals van de Lever's 
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Zaterdagvoetbal - Pier Borsboom 

Zeepmaatschappij (de 'Sunlight'), de Nieuwe Matex, het Haven
bedrijf Vlaardingen Oost en de Eerste Nederlandse Coöperatieve 
Kunstmestfabriek (de 'Super'). In het begin van de jaren dertig 
kwamen BVA en Olympia de bond versterken en ook MVV uit 
Maasland, RVV uit Rozenburg, HVV uit Hoogvliet alsmede 
NFC uit Schiedam-Bijdorp sloten zich aan. In 1932 werd DVO 
opgericht en trad tot de ZAC toe, terwijl in 1935 voetbalvereni
ging Zwaluwen zich meldde. Later sloot de ROMI zich nog aan, 
gevolgd door TSB, zodat een behoorlijke competitie gespeeld 
kon worden. 

De verenigingen 

Sunlight 
Sunlight, ontstaan uit de personeelsvereniging met dezelfde 
naam, was waarschijnlijk de oudste van deze verenigingen. Er 
speelden niet altijd alleen maar personeelsleden in. De club werd 
wel eens versterkt met 'zondagvoetballers', zoals de bekende 
Paulus v.d. Roest en zijn broer Arend, die op de zeepfabriek 
werkzaam was. Zij speelden dan op zondag gewoon weer bij De 
Hollandiaan. Ook Dirk Everdingen van Fortuna speelde vaak bij 
Sunlight. Dat kon ook wel, omdat de ZAC niet erkend was door 
de KNVB. De families Stap en Ranshuijzen waren de voortrek
kers van deze vereniging. De uitrusting van Sunlight bestond uit 
een witte broek en een rood shirt met daarop een witte afzetting. 
Het voetbalveld was gelegen op het fabrieksterrein ter hoogte 
van de huidige kruising Deltaweg/spoorwegovergang (zie het 
kaartje op pagina 21). 

NIMA 
NIMA stond voor Nieuwe Matex. Het georganiseerd voetballen 
ging uit van het personeel, hoewel de club soms ook werd ver
sterkt met buitenstaanders. De uitrusting was een witte broek en 
een gestreept groen/wit shirt. Het voetbalterrein van NIMA lag 
ook aan de huidige Deltaweg, ongeveer waar nu het parkeerter
rein van de Gamma is. Voor zover mij bekend is er nooit een 
tweede elftal geweest. 
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S^flCT^[5r Zaterdagvoetbal PietBonhoom 

GLenW 
GL en W was de afkorting van Gas, Licht en Water In deze club 
voetbalde personeel van de Gasfabriek met onder anderen Jan 
van der Vaart, die ook in Hermes-DVS en VFC had gespeeld Hij 
was een bekende, goede voetballer met een sportief karakter Het 
elftal van GL en W werd aangevuld met personeel van aanver
wante bednjven zoals met werknemers van loodgieter/gasfitter 
Jaap Oostveen en met personeel van de gebroeders Frans en 
Kees van Vliet De uitrusting was een witte broek en een groen 
shirt met witte manchetten Het voetbalveld van GL en W was 
gelegen aan de Maassluissedijk op het (opgespoten) terrein naast 
de ENCK en het woonwagenkamp aldaar 

BVA, later VSC 
BVA betekende Bouwvakarbeiders Het elftal bestond inderdaad 
hoofdzakelijk uit bouwvakkers In het begin van de jaren dertig 
is deze naam verdwenen en werd BVA onder de naam 
Vlaardingsche Sport Club (VSC) voortgezet In deze vereniging 
voetbalden onder meer Van Vliet, Poldervaart en Schenkel Zij 
waren ook de stuwende krachten in deze vereniging De uitrus
ting was een gestreept rood/wit shirt boven een zwarte broek 
Het terrein lag eveneens op het opgespoten land naast de ENCK 

ENCK 
De naam spreekt voor zichzelf, alhoewel de letters ENCK in de 
Vlaardingse volksmond zelden werden gebruikt Net als het 
bednjf zelf werd de voetbalclub gewoon De Super genoemd 
Ook in dit bednjfselftal speelden zondagvoetballers zoals Jaap 
V d Lee en Bongers van Fortuna, alsook Wim van Willigen en 
Bertus Boogaardt De Super speelde in een lichtblauw shirt en 
een witte broek De vereniging is rond 1934 opgehouden te 
bestaan Het voetbalterrein, dat op 13 juni 1931 werd geopend, 
was gelegen vóór de fosfaatfabriek De openingswedstrijd werd 
gespeeld tussen een elftal van fabriekspersoneel en een elftal van 
kantoorpersoneel van de ENCK 

Olympla 
Deze vereniging werd later omgedoopt tot de voetbalvereniging 
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Zaterdagvoetbal - Piet Borsboom 

Vlaardingen. Opvallend was dat in deze vereniging veel 
weesjongens speelden, onder anderen Maarten Bot en Leen van 
Rij. De uitrusting van Olympia bestond uit een wit shirt en een 
zwarte broek. Later, als voetbalvereniging Vlaardingen, was dat 
een wit shirt met een brede groene baan over de voor- en rugzij-
de boven een witte broek. Het voetbalveld lag ook op het al eer
der genoemde opgespoten terrein aan de Maassluissedijk, tegen 
het woonwagenkamp aan. 

Eeti elftal van de 

'Kiezelfahriek'van de 

ENCKml934, vóór 

de wedstrijd tegen de 

'Superfahriek' die zij 

met 10-1 verloren. 

Staand v.l.n.r P. van 

der Lugt, H. 

Knikkenberg, J. de 

Goede, T. van der 

Linden. Leen van der 

Lee, C. van der Windt 

en T. van den Berg. In 

het midden A. de 

Koster H. de Koster 

en J. Kruimel en zit

tend D. de Jonge, J. 

Willebrands en H. 

Pors. (Foto: auteur) 

HVO 
De voetbalclub HVO is ontsproten uit het Havenbedrijf Vlaar
dingen Oost. In deze vereniging speelden onder meer Baren-
dregt, De Bruin, Assenberg, Bronwasser en Ploeg. Zij waren 
jarenlang toonaangevend in het eerste elftal van HVO. De uit
rusting bestond uit een oranje shirt met witte manchetten en 
witte broek, gelijk aan de bedrijfskleuren van het Havenbedrijf 
Vlaardingen Oost. Het veld was gelegen naast de timmerloods 
op het bedrijfsterrein. Een gedeelte van deze loods was ingericht 
als kleedlokaal. 

DVO 
De letters DVO staan voor de afkorting van Door Vrienden 
Opgericht. De oprichting vond plaats in 1932 en de vrienden 
waren een aantal jongens uit de 2e Maasbosstraat. DVO stond 
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Zaterdagvoetbal - Piet Borsboom 

toen onder leiding van Janus Hopman, die in de 2e 
Maasbosstraat een schoenmakerij had, en Leen Steenhoek, de 
slager die op de hoek van 2e Maasbosstraat en Binnensingel zijn 
winkel had. Vóór de oprichting speelden deze jongens in het 
Hof. Het waren allemaal jongens uit de 'werkende klasse'. 
Zonder enige financiële steun van buitenaf kwam de vereniging 
tot stand. Er werd een veld met kleedlokaal gecreëerd op het 
opgespoten land aan de Maassluissedijk. Het kleine kleedlokaal 
werd al snel gebombardeerd tot 'Het Tramhuisje'. Janus 
Zonneveld, Hannes Kroos, Jan Smit en Wim van Willigen zijn 
enkele namen van jongens die bij deze vereniging speelden. Bij 
DVO waren ook de gebroeders Bonman betrokken: Jan, Gerard, 
Frans, Koos en Hendrik. De laatste is de vader van Jan Bouman, 
die in Fortuna-Vlaardingen en Sparta betaald voetbal speelde! 
Daarnaast waren er de broers Borsboom: Adrie, Jan, Cor, Pieter 
en Anthoon. Het is menigmaal gebeurd dat het elftal van DVO 
bestond uit 'Boumannen en Borsbooms'! De uitrusting van DVO 
was een wit shirt en een zwarte broek. Vanwege de geringe finan
ciën van de spelers was dat witte shirt veelal een oud wit over
hemd. Er speelden ook wel jonge haringvissers in DVO, maar 
dat kon alleen van januari tot Pinksteren. Daarna gingen zij weer 
naar zee ter haringvisserij. Mij nog bekende voetballers die op de 
loggers hun brood verdienden waren Arie Manneken en Bart v.d. 
Harst, alsmede één van de broers Bouman. Andere voetballers 
uit de beginperiode van DVO waren Janus Hopman, Kauffeld en 
Adrie en Cor Borsboom. Zij zijn later tot erelid van de club 
benoemd. Belangrijke voetballers voor DVO waren ook groen
teboer Siem Dekker, loodgieter Jaap Sas, alsmede Nelis 
Bergwerf 

Zwaluwen 
Voetbalvereniging Zwaluwen is opgericht in 1935. Zij kwam 
voort uit de christelijke jongelingsvereniging Liefde en Vrede. 
De stuwende krachten achter Zwaluwen waren de heren Smit en 
Van den Berg. Zij hebben de vereniging op poten gezet en tot 
hun laatste adem begeleid. Zwaluwen is aan hen veel dank ver
schuldigd! Eigenlijk ligt het ontstaan van Zwaluwen al vóór het 
jaar 1935, want bij de knapenvereniging Obadja was met de 

Een fraaie lucht

opname uit 1928 van 

de Vulcaanhaven en 

de Koningin Wilhel-

minahaven. Tussen 

beide havens in ligt 

het terrein van 

scheepswerf HVO, 

waarop later het voet

balveld voor het 

bedrijfselftal zal wor

den aangelegd. {Foto: 

KLM Aerocarto, 

Stadsarchief 

Vlaardingen) 
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Zaterdagvoetbal - Piet Borsboom 

onderlinge afdelingen reeds een zomeravondcorapetitie gestart. 
De wedstrijden werden gespeeld door jongens tussen 12 en 16 
jaar. Deze wedstrijden vonden in georganiseerd verband plaats 
en regelmatig kon de jeugd de verslagen en standen lezen in de 
'Schildknaap', het maandblad van de jongelingsvereniging. Het 
ging er soms zeer spannend aan toe. Kort na de oprichting van 
Zwaluwen stonden o.a. Jo Sluimer, Isaak Proost en Arend v.d. 
Knaap in het eerste elftal. Uit de jongelingsvereniging kwamen 
spelers naar voren als Jan van Noort, Piet Vogler, Hordijk, Tinus 
de Keizer en later, tegen het eind van de jaren dertig van GL en 
W overgenomen, de gebroeders Frans en Kees van Vliet, alsme
de Goedendorp. 

De eerste jaren van Zwaluwen op de sportvelden verliepen 
niet zo rooskleurig. Er werd meer verloren dan gewonnen. Maar 
na verloop van zo'n drie seizoenen ontpopte de club zich als een 
geduchte tegenstander. Zwaluwen groeide uit tot de grootste 
zaterdagmiddagvereniging van Vlaardingen. De toeloop van 
leden had een grote vlucht genomen. Er moest zelfs naar meer
dere speelruimtes gezocht worden. Dat viel voor de meeste ver
enigingen en dus ook voor Zwaluwen niet mee: er heerste 
immers een grote economische crisis. De overheid hield de 
portemonnee in die tijd stijf dicht! Het eerste veld van 
Zwaluwen was gelegen op het opgespoten terrein aan de Maas-
sluissedijk, tegenover DVO. De uitrusting was een zwart/wit 
gestreept shirt en een zwarte broek. 

Éénmaal won Zwaluwen in die periode met 12-1 van DVO. 
(Het zal wel door mijn toedoen zijn geweest, daar ik als keeper 
een 'baaldag' had!) De wedstrijd vond plaats op het vroegere ter
rein van De Hollandiaan aan de Galgkade. 

Harry van den Berg, de prominente voortrekker van Zwa
luwen, stond in de voetballerij, maar ook daarbuiten, bekend als 
'Harry Kwatta'. Het zou natuuriijk geen Vlaardinger zijn 
geweest, als deze man niet iets bijzonders had uitgehaald om zijn 
bijnaam te verkrijgen. Hoe dat is gebeurd? Voordat de ZAC 
bestond was er gedurende enkele jaren een voetbalvereniging die 
DOS heette en waar Harry lid van was. Het terrein was gelegen 
aan de Hofsingel, het Flardingaveld genoemd. Opgeschoten 
jonge toeschouwers riepen een keer aan Harry: "Als je een goal 
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Zaterdagvoetbal - Piet Borsboom 

maakt, krijg je een reep Kwatta!". Prompt maakte Harry een 
doelpunt en eiste de reep chocolade voor zich op. Zo is Van den 
Berg aan zijn bijnaam gekomen om die vervolgens nooit meer 
kwijt te raken! 

Harry van den Berg, 

alias Ham Kwatta, 

een van de prominen

te figuren van Zwa

luwen. 

(Foto' Jubileumboek 

Zwaluwen 40 jaar. 

Streekmuseum Jan 

Anderson) 

ROMI, eerder NOVI 
Deze zaterdagclub is ontstaan uit het personeel van de margari-
nefabriek ROMI (Rotterdamse Margarine Industrie). De ROMI 
had in de tweede helft van de jaren dertig haar fabricage van 
Rotterdam naar de toen gesloten suikerfabriek 'Hollandia" in 
Vlaardingen overgebracht. Onder het personeel dat vanuit 
Rotterdam naar Vlaardingen was meegekomen waren veel voet
ballers. De voetbalclub ROMI heeft slechts ongeveer drie jaar 
bestaan. Daaraan waren de vroege mobilisatie en de Tweede 
Wereldoorlog debet. De uitrusting was een rood shirt met witte 
manchetten en een witte broek. Het veld was gelegen op het 
bedrijfsterrein van het Havenbedrijf Vlaardingen Oost, naast dat 
van de voetbalvereniging HVO. Een kleedlokaal was gecreëerd 
aan de achterzijde van de oude timmerloods aldaar. 
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MVV 
Eén van de eerste zaterdagclubs uit het rayon kwam uit 
Maasland: de Maaslandse Voetbal Vereniging. Bekende voetbal
lers waren Van den Berg, Ouwerkerk en Van de Pol. MVV was 
te herkennen aan een rood/wit gestreept shirt en een witte broek. 
Het MVV-terrein lag aan de Kerkweg in Maasland. Dit terrein 
stond bekend als een zwaar kleiveld en was bij veel regenval 
moeilijk te bespelen. MVV organiseerde tijdens de zomeravon
den bekervoetbal om 'De Zilveren Bal', waarover verder in dit 
artikel meer. 

NFC 
De Nieuwstichtse Football Club was de uit Bijdorp (tussen 
Schiedam en Kethel) afkomstige rayon-voetbalvereniging. De 
sportkleding van NFC was een blauw/wit gestreept shirt en een 
witte broek. Het NFC-terrein lag achter Bijdorp, vlak langs de 
spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland. 

RVV 
Ook de Rozenburgse Voetbal Vereniging behoorde bij de eerste 
rayonclubs die zich aansloten bij de ZAC. De leden/voetballers 
waren, hoe kan het anders, fors gebouwde landarbeiders die hun 
mannetje wel stonden in de afdeling en altijd geduchte 
tegenstanders waren. De tenuekleuren van RVV waren rood/geel 
boven een zwarte broek. Het voetbalveld lag aan een landweg in 
Rozenburg op een ondergrond van zware klei, en was dus bij nat 
weer eveneens moeilijk te bespelen. 

HVV 
De Hoogvlietse Voetbal Vereniging was in de zaterdagcompeti
tie een geduchte tegenstander. Er waren altijd veel toeschouwers 
op het smalle veld in Hoogvliet. Opvallend was dat het publiek 
tijdens de wedstrijd niets anders deed dan pelpinda's eten! Er 
werd in Hoogvliet meer op de man dan op de bal gespeeld, zodat 
er vaak sprake was van spel verruwing. Eigenlijk kon je daar 
maar beter verliezen, want als je won, kon je een pak rammel 
krijgen van het publiek, zo fanatiek was men daar! Hoogvliet 
was toen nog maar een dorpje, gelegen aan een dijk met aan 
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weerszijden daarvan de bebouwing van boerderijen, een cafeetje 
en een kleine kerk. Naast de kerk lag het voetbalveld. Het shirt 
van HVV was rood/wit gestreept, de voetbalbroek zwart. 

TSB 
De letters TSB staan voor The Shell Boys. Uiteraard is de ver
eniging opgericht uit personeel van de Shell, welk bedrijf in de 
jaren dertig aan de overzijde van de Maas een forse olie-indus
trie ontwikkelde. Bij Shell werd toen al in vol-continu dienst 
gewerkt. Ik heb wel eens horen vertellen dat als een lid van TSB 
moest voetballen op een zaterdag die ingeroosterd was om te 
werken, hij verlof kreeg met behoud van loon. (Eigenlijk toen al 
een verkapte vorm van betaald voetbal!) De uitrusting van TSB: 
geel shirt met blauwe manchet en zwarte broek. Het voetbalveld 
lag ter hoogte van de toenmalige boerderij 'Engeland' in Pemis. 
Later heeft Shell daar uitbreiding van haar bedrijfsterrein gere
aliseerd. 

Volop aktie bij TSB. 

Of de sportbeoefening 

nou zo gezond was, 

tussen de raffinaderij

en ..'' 

(Foto • Jubileumboek 

40 jaar TSB, 

Streekmuseum Jan 

Anderson) 
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Dat waren zo de zaterdagvoetbalverenigingen in de jaren dertig 
Nog voor de oorlog uitbrak waren er al verenigingen ter ziele 
gegaan zoals VSC, GL en W, NIMA en ROMI Veel leden van 
deze verenigingen vonden onderdak bij andere zaterdagver
enigingen, waardoor bij HVO, DVO en Zwaluwen uitbreiding 
van het aantal elftallen kon plaatsvinden 

De gewone zaterdagcompetitie was ingesteld op voetbal tij
dens de periode najaar-winter-voorjaar Gedurende de zomer
maanden was er de zomeravondcompetitie onder leiding van de 
Schiedamse Voetbal Competitie (SVC) Aan deze competitie 
namen diverse verenigingen deel, zoals Zwaluwen, DVO, Hercu 
les (bestaande uit Schiedamse kasteleins) en DRZ, wat De 
Rijzende Zon betekende (aangesloten bij de Nationale Arbeiders 
Sportbond) Ook werden 's zomers bekerwedstrijden gehouden 
De op 3 juli 1931 opgerichte voetbalclub DVD, bestaande uit 
personeel van Drukkerij Van Dooren, deed alleen mee als be-
dnjfselftal op de zomeravonden 

Foto paqina 17 

Op 18 april 1940 

nerd dit elftal van 

DVO geportretteerd 

op het pas geopende 

sportpark Vlaar 

dinger Ambacht 

Staand vlnr Dirk 

Schepen (secretaris 

van de \cremging) 

Nelis Berg» erf Adrie 

Borsboom Doune de 

Vries Anton Fitter 

Spoor Cees Visser 

Koos Bakker en Piet 

Borsboom (de auteur 

speelde deze M edstnjd 

met mee) In het mid 

den buigen Anthoon 

Borsboom en Coen 

Jans -ich over de 

knielende Leo xan 

Tc ilin i>en Leen de 

Vues en Jan 

Borsboom Dit was 

ook weer een elftal 

met een hoog 

Borsboom gehalte ' 

{Foto auteur) 

Voetbalbelevenissen 

Natuurlijk viel er vóór, tijdens en na de wedstrijden veel te bele
ven Toen ik voor het eerst als 14 jarige in clubverband een bal
letje trapte, was dat bij Obadja 2 Mijn broers hadden zich in 
1934 aangesloten bij DVO Ik ging vaak mee om hun prestaties 
te zien DVO stond nog in de kinderschoenen en op een keer had
den ZIJ een speler te weinig Prompt werd ik door mijn broers 
ingeschakeld om als keeper te fungeren Het was mijn eerste 
wedstrijd voor DVO en met de laatste, want ik heb er vervolgens 
15 jaar gespeeld Het ging mij blijkbaar goed af in die eerste 
wedstrijd, want ik werd meteen als lid ingeschreven Die wed
strijd tegen HVO werd bovendien nog gewonnen ook, met naar 
ik meen, 2-1' 

In al die jaren heb ik met DVO veel reizen naar de 
naburige clubs ondernomen Als een wedstrijd werd uitge
schreven ontvingen de spelers een convocatie met daarop plaats 
en tijdstip van vertrek alsmede de opstelling van het elftal Het 
vertrek per fiets was meestal vanaf 'De Romein', het toenmalige 
hotel restaurant op de Maassluissedijk 
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In de zomer werden ook wedstrijden gespeeld tegen clubs die 
niet bij de ZAC waren aangesloten. Dat gebeurde dan voorna
melijk op zaterdag. Maar bij de zaterdagspelers was er toch veel 
aandacht voor het zondagvoetbal. Hoewel velen van thuis op 
zondag niet mochten voetballen, gingen zij er op zondag wel 
naar kijken! Dat was wel typisch: als in de winter de Vlaardingse 
Vaart dicht lag, mocht er door sommigen niet worden geschaatst. 
De kaden langs de Vaart waren dan echter zwart van de kijkers! 
Zo was het ook met het zondagvoetbal, want kijken kon men 
maar moeilijk verbieden. 

Zeer goed presterende zaterdagspelers die uit eigen principe, 
of dat van de ouders, op zondag niet voetbalden werden soms 
wel benaderd door zondagverenigingen. Dat gebeurde o.a. met 
Arend v.d. Knaap van Zwaluwen, die uiteindelijk bij Fortuna 
belandde. Met de DVO-speler Adrie Borsboom was het al even
zo gesteld. Die werd benaderd door De Hollandiaan. Er was een 
afspraak gemaakt voor een proefwedstrijd, maar hij liet verstek 
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gaan onder het motto: "Ik ga niet voor mijn brood voetballen, ik 
speel voor mijn plezier!" De toenmalige internationale keeper 
Piet Odijk is nog tevergeefs aan de deur geweest om hem over te 
halen. Een andere DVO-er, Jan Borsboom, werkte bij Havenbe
drijf Vlaardingen Oost. Hij werd door HVO uitgenodigd om in 
het bedrijfselftal te komen voetballen, maar daar had hij geen 
behoefte aan. Toen is gedreigd met ontslag, als hij niet zou 
komen voetballen! Borsboom heeft daarop de Metaalarbeiders
bond (NVV) ingeschakeld en heeft het geschil gewonnen. 
Nimmer heeft hij bij HVO een balletje getrapt. Die affaire heeft 
toen wel kwaad bloed gezet tussen DVÓ en HVO! 

Dat het zondagvoetbal ook onder de zaterdagvoetballers leefde 
was wel duidelijk toen in 1934 het Nederlands Elftal gekwalifi
ceerd was voor het Europees Kampioenschap, waarvoor de eind
strijd in Rome zou plaatsvinden. De eerste wedstrijd van 
Nederland was tegen Zwitserland in Milaan. De Vlaardingse rij-
wielfabriek BENZO (Bakker en Zoon) maakte van deze gele
genheid gebruik om een reclamestunt uit te halen. Vier werkloze 
jongemannen werden gecharterd om op BENZO-fietsen naar 
Italië te gaan. Dagelijks zou er nieuws over deze mannen en het 
voetbal in de kranten vermeld worden. Alle onkosten werden 
door BENZO betaald. Aldus gingen Arend Bachus, Arie van der 
Windt, Theo Saarloos en P. Gardenier met een goed toegeruste 
fiets op weg naar Italië, dwars door nazi-Duitsland. Naar ik van 
de vier deelnemers heb vernomen, werden zij in Duitsland goed 
opgevangen en hebben zij zelfs een enkele maal onderdak gehad 
in een militaire kazerne (hetgeen uiteraard propaganda beteken
de voor Duitsland). In Milaan aangekomen hebben zij de wed
strijd Nederland-Zwitserland bijgewoond. Die match werd jam
mer genoeg door Zwitserland gewonnen, waardoor Nederland 
direct was uitgeschakeld. Het had voor de BENZO-reizigers dan 
ook geen zin meer om in Italië te blijven en zij keerden derhalve 
weer huiswaarts. In Vlaardingen werd het kwartet na de succes
volle fietstocht met veel gejuich begroet. Op de Hoogstraat wer
den de vier bij de BENZO-fabriek feestelijk ingehaald! Drie van 
hen werden later voetballers bij DVO, te weten Theo Saarloos, 
Arie van der Windt en Arend Bachus. 
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De prijs van een toegangskaartje bij het zondagvoetbal was een 
kwartje voor werkenden en een dubbeltje voor werklozen. Maar 
dan wel op vertoon van een werklozenkaart, waarop de datum 
van de werkloosheid gestempeld stond. Omdat een verschil van 
vijftien cent toch wel heel wat was voor de jongeren in die tijd, 
had men daar wat op gevonden. Bij de pas geopende HEMA in 
Schiedam kon men een datumstempeltje kopen voor een dubbel
tje en met dat stempeltje werd dan een datum op de werklozen-
kaart gestempeld. Men kon dan voor een dubbeltje naar het zon
dagvoetbal! Hiervan is veel gebruik gemaakt. Er was door de 
jongeren die werkten altijd wel aan zo'n kaart te komen: je zei 
gewoon datje de kaart had verloren. 

Bedrijfsvoetbal 

Op de zomeravonden vond er veel bedrijfsvoetbal plaats. Zo was 
er het bakkers-elftal van bakkerij Simons; ze droegen een geel 
shirt met zwarte manchetten en een zwarte broek. Een ander 
bedrijf met een eigen elftal was de kuiperij van Betz & Van 
Heijst uit het 'Waaigat' (Vetteoordsekade); zij speelden in een 

Op het DVO terrein 

aan de Maassluisse-

dijJi speelde ook dit 

bedrijfselftal van kui

perij Betz & Van 

Heijst. aangevuld met 

enkele prominente 

DVO-ers. Staand 2e 

van links Adrie Bors

boom, daarnaast 

Anton Pieter Spoor en 

Marcus, 7e van links 

Arie van der Windt, 

een van de BENZO 

fietsers, en als 8e 

Antoon Borsboom. De 

middelste hurkende 

speler is Coen Jans. 

(Foto: Streekmuseum 

Jan Anderson) 
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rood shirt met hchtblauwe manchetten en een zwarte broek. De 
kuiperij van Van Dorp, ook van de Vetteoordsekade, had een fa-
briekselftal met een uitrusting die, naar ik meen, gelijk was aan 
die van DVO: een wit shirt met een zwarte broek. Vaak werden 
deze ploegen aangevuld met spelers van andere bedrijven om 
toch een compleet elftal op de been te kunnen brengen. Ook de 
Vlaardingse kasteleins hadden een elftal, maar daarover later 
meer. 

Waar werd er door de bedrijfselftallen gespeeld? Meestal op één 
van de velden aan de Maassluissedijk, bij DVO of bij Zwaluwen. 
Deze verenigingen verhuurden dan hun terrein met accom
modatie om zodoende de clubkas wat te spekken. Omdat de 
zaterdagverenigingen groeiden en zodoende tweede en derde elf
tallen in het veld brachten, werd een wasgelegenheid een vereis
te opdat de voetballers na afloop van de strijd zich wat konden 
wassen. Daar was op de terreinen aan de Maassluissedijk totaal 
geen gelegenheid voor. Bij andere verenigingen zoals HVO en 
MVV was die gelegenheid er wel: daar gebruikten de spelers 
grote schalen waarmee ze gewoon water uit de sloot konden 
scheppen. Meer was er niet als accommodatie! Zo werd er bij 
DVO en ook bij Zwaluwen een wasgelegenheid geschapen in de 
vorm van een grote, lange zinken bak met kranen. Het water 
werd opgepompt uit de grond en in een tank onder druk bewaard. 
Nu konden de spelers zich wassen na afloop. Het was echter 
koud water en dat was in de winterdagen wel fris! 

De grote verhuizing 

De terreinen aan de Maassluissedijk werden gehuurd van Van 
der Knaap die een stalhouderij had in het hotel 'De HoUandsche 
Tuin' op de Hoogstraat. Hij beheerde de terreinen, die eigendom 
waren van de Holland-Amerika Lijn, en liet op de velden zijn 
paarden grazen. Om de terreinen waren geen afrasteringen, zodat 
overal paardenvijgen lagen. Die werden voor de wedstrijd eerst 
geslecht! Tevens leverde Van der Knaap kogelflesjes met limo
nade aan de verenigingen, hetgeen dus weer extra inkomsten 
voor hem opleverde. Men dient zich wel te bedenken dat al die 
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zaterdagverenigingen financieel bijeengehouden werden met 
dubbeltjes, stuivers en centen. Net als nu probeerde men toen al 
iets bij te verdienen om de kas te versterken met de opbrengst 
van verkoop van gevulde koeken en kogelflesjes limonade. (Een 
kogelflesje was een flesje waarvan de hals werd afgesloten met 
een glazen knikker die door het ingeperste koolzuur op die plaats 
bleef zitten.) 

In 1937-1938 brak een moeilijke periode aan voor de zater
dagvoetbalverenigingen die hun velden hadden aan de Maas-
sluissedijk. Van der Knaap zegde namelijk de huur op. Het ter
rein zou wederom opgespoten en opgehoogd worden en daarom 
dienden de voetbalclubs van het terrein te verdwijnen. Maar 
waarheen? Twee verenigingen, Zwaluwen en GL en W, sloegen 
verderop aan de Maassluissedijk hun bivak op, vlak bij het 
woonwagenkamp. Voor DVO was daar geen plaats en deze ver
eniging vond een nieuwe plek op een pas opgespoten terrein aan 
de Parallelweg ter hoogte van het huidige benzinestation. De 

Op deze kaart uit 

1940 is de ligging van 

enkele voetbalterrei

nen aangegeven. Het 

door Van der Knaap 

verhuurde stuk land 

ligt tussen de ENCK 

en het woonwagen

kamp. DVO verhuisde 

later naar het terrein 

itaast Levers Zeep 

Mij. Zwaluwen kon 

aan de andere kant 

van het woonwagen

kamp terecht. (Kaart: 

Stadsarchief Vlaar-

dingen) 
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'accommodaties' werden afgebroken om op de nieuwe bestem
mingen weer te worden opgebouwd. Het terrein voor een nieuw 
voetbalveld moest wel goed geslecht worden, want er zaten vele 
putten in. Na veel vrijwillige arbeid konden de verenigingen 
weer deelnemen aan de competitie. Alleen voor DVO werd het 
in financieel opzicht een moeilijke tijd, want de huurprijs van het 
nieuw gehuurde terrein was aanmerkelijk hoger dan die van het 
oude. 

Nu was de verhuurder een kerkelijk en gelovig mens en hij 
had bedongen dat er op zondag niet gevoetbald mocht worden. 
DVO hield zich daar wel aan, maar omdat de club krap bij kas 
zat, werd het veld onderverhuurd aan bedrijfselftallen, waaron
der dat van de Vlaardingse kasteleins. En de kasteleins konden 
alleen op zondagmorgen spelen en dat gebeurde dan ook! Dat 
zou bijna een ramp worden voor DVO. Op een zondagmorgen 
kwam de verhuurder uit de kerk en ging naar het terrein, waar hij 
ook voederbieten teelde, en wilde zoals iedere boer naar zijn 
gewas kijken. Toen zag hij dat er gevoetbald werd! Prompt liep 
de man het voetbalveld op en nam de bal in beslag. Dat namen 
de kasteleins niet. Zij pakten de bal weer terug en joegen de 
verhuurder weg met de woorden dat zij het terrein hadden 
gehuurd van DVO. De volgende dag ging er een brief naar DVO 
met de mededeling dat de huur met onmiddellijke ingang was 
opgezegd en dat de club het terrein moest verlaten. Een slimme 
bestuurder is toen naar de boer gegaan en heeft hem uitgelegd 
dat DVO het terrein wel verhuurd had, maar dat de kasteleins 
buiten DVO om op die bewuste zondag waren gaan voetballen. 
Na veel overleg is de zaak bijgelegd en kon DVO weer gewoon 
doorgaan met voetballen. 

Enkele maanden later kreeg DVO van zondagvereniging 
VFC het verzoek of het DVO-veld konden worden gehuurd, 
aangezien VFC krap in de speelvelden zat en aan de Groeneweg 
geen gelegenheid was voor uitbreiding. Dat verzoek kon niet 
ingewilligd worden vanwege de clausule in het contract. Kort 
daarna werd door de verhuurder het contract met DVO opge
zegd. De reden was dat hij het terrein had verhuurd tegen een 
hogere huurprijs. Dat was niet alleen onsportief van VFC om een 
kleine zaterdagvereniging zo onder de veren te schieten, maar 
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nog minderwaardiger was het van de religieuze verhuurder, die 
ook nog ouderling was, om DVO aan de dijk te zetten voor een 
paar penningen meer Weer ging die slimme bestuurder er op af, 
want dit kon nu eenmaal niet worden getolereerd De verhuurder 
kreeg te horen dat deze actie bij de kerkeraad zou worden aan
gekaart als hij de opzegging niet ongedaan zou maken Hij koos 
eieren voor zijn geld en DVO kon blijven 

De Zilveren Bal 

Zoals reeds aangehaald werd door het Maaslandse MVV jaar
lijks het 'Zilveren Bal Toernooi' uitgeschreven, waaraan vele 
verenigingen deelnamen Het toernooi m 1938 werd gespeeld 
volgens het afvalsysteem, waarbij DVO en GL en W in de fina
le tegen elkaar uitkwamen De eindstrijd werd gespeeld op het 
MVV-terrein Er kwam veel publiek kijken en er was muziek van 
het fanfarekorps Euterpe uit Maasland om het geheel luister bij 
te zetten DVO verloor de finalewedstrijd met, naar ik meen, 4-2 
en GL en W won de Zilveren Bal DVO was uiteraard zwaar 
teleurgesteld, omdat zij beter hadden gespeeld dan de winnende 
partij Door een paar blunders van de keeper was er verloren Die 
keeper, dat was ikzelf' 

Zo werden 's zomers ook vnendschappelijke wedstrijden ge
speeld tegen clubs die men in de gewone competitie met 
ontmoette, zoals Vitesse uit Delft en Kethel uit het gelijknamige 
dorp Van Vitesse lag het terrein aan de Laan van Vollering in 
Delft en van Kethel vlak naast de RK-kerk in Spaland 

Er liepen in het zaterdagvoetbal heel wat talenten rond 
Regelmatig werden uit de diverse verenigingen de beste spelers 
geselecteerd Ik denk daarbij o a aan Adrie Borsboom van DVO, 
Varkevisser van RVV en Jaap Oostveen van GL en W Er werd 
dan een keur-elftal samengesteld Zo'n keur-elftal speelde dan 
tegen éen der Vlaardingse zondagverenigingen, maar dat gebeur
de dan wel op een zomeravond 
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Op Hemelvaartsdag 

1940 speelde op het 

terrein van NIMA (op 

de achtergrond enkele 

tanks van de Nieuwe 

Matex) een keureljtal 

van de ZAC. De 4e 

van links: Jaap Oost

veen (CL en W), 

6e D. Schepen 

(secretaris van DVO), 

7e De Bruin (HVO). 

8e Henk Langstraat 

(Zwaluwen), 9e Adrte 

Borshoom (DVO) 

Geheel rechts Leen 

van der Lee, trainer/ 

speler van Zwaluwen 

(Foto Foto-archief 

vv.HVO) 

Toen de dreigende oorlog uitbrak verloren DVO, Zwaluwen en 
Vlaardingen hun terreinen, daar deze met de accommodatie door 
de Duitsers werden gevorderd. Vlaardingen en DVO zijn tijdens 
de oorlog samengegaan, terwijl meerdere verenigingen toen zijn 
opgeheven. Alleen de doorzetters bleven bestaan! De ZAC, ten
slotte, werd bij de KNVB ingelijfd om nimmer meer zelfstandig 
te worden. 

Uit de oude doos 

Tot slot volgt hieronder nog een tussenstand van de ZAC-com-
petitie uit het jaar 1937. Enkele verenigingen van toen nemen nu 
nog steeds uitbundig deel aan de voetbalsport. De onderstaande 
gegevens komen uit het officiële orgaan van de ZAC. De 
standenlijst is bijgewerkt tot en met 18 december 1937. 
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COMPETITIESTAND EERSTE KLASSE ZAC 

GLenW 
HVO 
NIMA 
DVO 
HVV 
RVV 
NFC 
Hercules* 
NOVIt 
Zwaluwen 
MVV 
PW*° 

gesp. gew. 

10 8 
8 6 
8 5 

10 7 
8 5 
8 4 
9 5 

10 3 
5 1 

11 1 
8 1 
9 1 

gelijk 

0 
0 
2 
2 
1 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
1 

* twee verliespunten wegens niet-

verl. 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
3 
9 
7 
7 

pnt. 

16 
12 
12 
14 
11 
10 
10 
6 
3 
3 
2 
1 

verschijnen 
t ROMI wordt hier nog vermeld als NOVI 
° PW staat voor Plaatselijke Werken uit Schiedam 

vr/tgn 

38-15 
34-14 
22-17 
41-20 
28-12 
25-15 
31-28 
17-28 
11-25 
18-64 
12-23 
20-34 

gem. 

1,60 
1,50 
1,50 
1,40 
1,37 
1,25 
1,11 
0,60 
0,60 
0,27 
0,25 
0,11 

"Algemene beschouwingen van het ZAC-bestuur 

Wanneer wij aan de hand van deze competitiestand enige be
schouwingen wijden, dan zien wij dat in de kopgroep hevige 
spanning begint te ontstaan. Scheen het tot enkele weken dat de 
strijd om het kampioenschap hoofdzakelijk zou worden gestreden 
tussen HVO en GL en W, dan blijkt uit de idtslagen van de laat
ste wedstrijden overduidelijk dat er nog andere pretendenten 
voor de eerste plaats zijn, namelijk NIMA en DVO, terwijl ook 
HW nog wel een woordje mee zal spreken. Het verschil is 
onderling blijkbaar niet zo groot, zodat het verdere loop van ons 
seizoen nog verrassingen genoeg zal brengen, is onze stellige 
mening. In de middengroep treffen we o.a. aan NFC, RW en 
Hercides. De twee laatste slaan in deze afdeling geen slecht 
figuur, terwijl NFC na haar prestaties van vorige jaren tegenvalt. 
In de achterhoede zal uiteindelijk De Zwaluwen het zwakke zusje 
blijken, ofschoon men hierbij niet uit het oog mag verliezen dat 
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1 L^ 
Zaterdagvoetbal -Piet Borsboom 

het physische krachtsverschil tussen deze ploeg en de andere wel 
wat groot is. NOVI, de nieuwe aanwinst, heeft vorige week op De 
Zwaluwen haar eerste overwinning bevochten en wij geloven wel 
dat er nog meerdere zullen volgen. MW en PW zijn dit jaar 
zwakker dan wij gewend waren, doch wij menen dat zij voor de 
laatste plaats toch nog wel te sterk zullen blijken." 

Hiermee is een eind gekomen aan mijn verhaal over de Zaterdag 
Amateurs Competitie en het zogenaamde Zomeravond voetbal. 
Ik heb er nog mooie herinneringen aan. Het was altijd voetbal en 
nog eens voetbal! Op zaterdagavond, als de jeugd flaneerde over 
de Schiedamseweg en op de Hoogstraat, werd de wedstrijd van 
die middag nog eens overgedaan en wie slecht had gespeeld, 
kreeg het dan nog voor de voeten geworpen! 
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HVV 30 jaar - twee oproepen 
1 

De voorbereidingen voor de viering van het 6e lustrum van onze 
vereniging, op 25 januari 1997, zijn inmiddels ver gevorderd. 
Naast de geplande presentatie van de HVV commissies op die 
dag lijkt het ons een goede gedachte om ook leden en niet-leden 
in de gelegenheid te stellen zich met hun hobby aan het publiek 
te presenteren. Voorwaarde is wel dat die vrijtijdsbesteding een 
specifiek Vlaardingse aangelegenheid moet zijn. Bent u 
(scheeps)modelbouwer. schildert u Vlaardingse objecten, bent u 
verzamelaar van iets met betrekking tot Vlaardingen, enz.? Doe 
dan mee aan dit leuke initiatief. Het kost u niets en een tafel 
wordt u beschikbaar gesteld. 

2 

De viering van het 6e lustrum kan alleen slagen als we er met 
elkaar de schouders onder zetten. De lustrum-werkgroep roept 
hierbij vrijwilligers op om mee te helpen bij het gereed maken 
van de lokatie op vrijdagavond 24 januari en voor de aktiviteiten 
op zaterdag 25 januari, zoals bijvoorbeeld de catering en andere 
voorkomende werkzaamheden. 

Met uw medewerking en hulp wordt het zeker weer zo'n 
geweldige dag als de viering van het 25-jarig jubileum in 1992. 

Voor reacties op elk van beide oproepen kunt u kontakt opnemen 
met Wout den Breems, telefoon (010) 434 68 64. Wacht hier 
a.u.b. niet te lang mee! 
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Weet u het nog? 
Wout den Breems 

In het vorige Tijd-Schrift liet ik u een foto zien van de 
Spoorsingel, het gedeelte tussen de Ie Spoorstraat en de 3e 
Spoorstraat. Nabij de 3e Spoorstraat stond een pakhuis met 
werkplaats. Mijn vraag was, wie huisden er in dit bedrijfspand. 

Er waren weer een aantal reacties. De heer G. Nieuwstraten 
Gzn. vertelde dat als eerste de firma K. Nieuwstraten in het pand 
was gevestigd. Een bevestiging hiervan kwam van de heer P. 
Nieuwstraten, de kleinzoon van de oprichter van het bedrijf, 
Klaas Nieuwstraten (1861-1936). Sinds 1885 was diens bedrijf, 
een kuiperij en haringhandel, gevestigd op de hoek van de 
Eendrachtstraat en de Bleekstraat. Vanwege de uitbreiding van 
de handel liet Nieuwstraten het pand aan de Spoorsingel 37 bou
wen, een pakhuis met daarachter opslag van fust. Op de avond 
van 29 september 1920 tussen acht en negen uur brandde de kui
perij volledig af en liepen de belendende panden flinke schade 
op. "Het gebouw stond in korten tijd in lichter laaie, zoodat aan 
behouden niet meer te denken viel. Het bleek echter bij deze 
gelegenheid weer ten duidelijkste dat het bluschmateriaal geheel 
onvoldoende is om een brand van beteekenis te bestrijden", aldus 
de Nieuwe Vlaardingsche Courant van 1 oktober 1920. De 
brandspuit stond destijds opgesteld in het brandspuithuisje op de 
hoek Eendrachtstraat / Willem Beukelszoonstraat. Het was dus 
hard rennen met de spuit door de Oostwijk! De heer Versteeg 
heeft deze brand vanuit het huis van zijn oom aan de 
Maasboschstraat gezien en weet te melden dat op een gegeven 
moment een muur bezweek en de brandende tonnen over de 
straat rolden! In 1921 volgde de wederopbouw van het pand en 
begonnen Klaas en zijn zoon met een brandstoffenhandel voor 
huisbrand en industrie. In 1956 werd het bedrijf verplaatst naar 
een opslagterrein aan de Deltaweg. Het kantoor van 'Nieuw
straten - kolen - olie' bleef tot 1961 nog aan de Spoorsingel 
gevestigd en verhuisde toen naar de Schiedamseweg 40a. 
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Reacties kwamen ook van de heren J. Hoogendam, L. den 
Breems en T. Rolfes. Zij vertelden dat na Nieuwstraten schil
dersbedrijf J. Sloot en lompen- en metalenhandel Ferry 
Hoefnagel in het pand waren gevestigd. Tenslotte meldde 
mevrouw J. Henneveld dat in een van de woonhuizen op de foto 
de heer Hulsman sr. heeft gewoond, een grote, markante man 
met een dikke blonde snor. Hij maakte in de oorlog van plaatij
zer prima noodkachels waar van alles in gestookt kon worden en 
die nog goed warmte gaven ook. 

Alle bellers en schrijvers hartelijk dank. Deze maal een por
tretfoto van een postduivenvereniging. De vraag is: welke ver
eniging is dit, wie zijn de geportretteerde duivenmelkers en uit 
welk jaar dateert de foto. Uw reacties graag weer naar Wout den 
Breems, Arnold Hoogvlietstraat 69, 3134 CB Vlaardingen. 
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Excursie naar Heenvliet 
^ Voor dit najaar heeft de excursiecommissie een bezoek aan Kasteel Heenvliet (Raves-
• teijn) voorbereid op zaterdag 21 september a.s. 

Aan het fraaie marktplein van Heenvliet staat op nr. 10 het grote Ambachtshuis, dat 
dateert uit de 16e en 17e eeuw. In de tuin van dit huis bevindt zich de ruïne van het 
oude Huis te Heenvliet, tegenwoordig vaak Ravesteijn genoemd, dat in 1572 door de 
Watergeuzen in brand is gestoken en daarna steeds meer is vervallen. De zware, geres
taureerde/geconsolideerde donjon (met muren van 2,4 m dikte) dateert van ca. 1250. 
Het Huis was eigendom van de Heren van Voome tot 1372, toen het geslacht uitstierf 
en het aan hertog (later graaf van Holland) Albrecht van Beieren verviel. 

In 1959 begon een bouw-historisch onderzoek, gevolgd door consolidatie o.l.v. de 
architect C.J. Bardet. 

Na bezoek aan het Ambachtshuis/Kasteel Heenvliet lopen we nog even door het 
dorp langs o.a. de Hervormde Kerk (14e - 15e eeuw), enige aan het Marktplein met 
17e en 18e eeuwse gevels en aan de Wieldijk een ronde bakstenen korenmolen uit 
1743. 

Mocht u mee willen gaan, dan kunt u onderstaande telefoonnummers bellen om zich 
op te geven. Het is de bedoeling dat we met eigen vervoer (auto) gaan. Graag opgave 
bij onderstaande adressen als u plaats over heeft. Gezamenlijk vertrek om 8.45 uur 
vanaf de Hoflaan (gebouw ENECO) en om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein van het 
Holy-ziekenhuis (Holysingel) uit Vlaardingen. We hopen rond kwart over twaalf/ half 
één het programma af te sluiten. 

De kosten bedragen voor leden ƒ 5,- per persoon, voor introduces ƒ 7,50. Graag 
betalen via postgironummer 750978 van de penningmeester van de Historische 
Vereniging Vlaardingen (o.v.v. excursie Heenvliet). 

De Excursiecommissie 

W. van de Wetering, Lijsterlaan 12 (tel. 010 - 434 46 49) 
M. de Baan, Markt 44 (tel. 010 - 435 02 21) 
RJ. Westerdijk, Cipressendreef 10 (tel. 010 - 474 07 05) 

Tijd-Schrift - pagina 30 



Open Monumentendag 1996 
Het middelpunt van deze dag, die op zaterdag 
14 september a.s. inmiddels alweer voor de 7e 

l| l(eer in Vlaardingen wordt gehiouden, is dit 
keer de jarige toren van de Grote Kerk op de 
IVIarkt. Hij kwam 250 jaar geleden gereed, en 
dat is dus wel een reden om er eens uitgebreid 
bij stil te staan. 

Het definitieve programma zult u een dezer 
dagen in de pers kunnen lezen. Het belooft dit jaar 
vanaf de spectaculaire opening op de Markt, om 
10.00 uur, tot en met het feestelijke Orgelconcert, 
dat om 16.00 uur aanvangt een zeer bijzondere 
Open Monumentendag te worden! 

Naast de toren van de Grote Kerk staat dit jaar ook 
het 'Industriële Erfgoed' in Vlaardingen, zoals de 
visserij-pakhuizen, scheepswerven (HVO), over
slagbedrijven (v.h. Nieuwe Matex), Zeepfabriek, 
Superfosfaat, enz., extra in de belangstelling. En 
wel doordat de HVV busritten langs die interes
sante plaatsen organiseert. De betreffende bedrij
ven werken hieraan van harte mee door het verle
nen van toegang tot de bedrijfsterreinen. De rond
ritten starten op de Markt om 11.00 uur, 12.00 uur, 
13.00 uur. 14.00 uur en 15.00 uur en staan onder 
leiding van leden van het ServiceTeam VVV 
Vlaardingen. Leden van de HVV kunnen gratis 
met een rondrit mee, op vertoon van een buskaart
je. Deze gratis kaartjes (max. 2 per lid) kunt u 
vanaf 1 september tijdens kantoortijd afhalen bij 
Drukkerij/Copyshop A. Ouwendijk & Zn, naast de 
molen, op vertoon van uw bewijs van betaling van 
de contributie voor 1996 (giro- of bankstrookje). 
De resterende plaatsen worden vlak voor vertrek 
van de busrit uitgegeven tegen een kleine bijdrage. 
Zorg dat u er dus tijdig bij bent! 
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Lezingenprogramma 1996/1997 

, Het lezingen-programma voor de eerste maanden van het nieuwe seizoen is als 

Donderdag 12 september 1996: 250 jaar toren van de Grote Kerk 
Als een aanloopje naar de viering van het 250-jarig bestaan van de toren van de Grote 
Kerk op de Markt op Open Monumentendag, zaterdag 14 september -zie pagina ??- is 
Matthijs A. Struijs (werkzaam op het Stadsarchief en als spreker binnen onze vereni
ging een goede bekende) bereid gevonden om ons de geschiedenis daarvan nog eens 
uit de doeken te doen. In het eerste Jaarboek van onze Vereniging (1977) schreef hij er 
al een uitgebreid artikel over, en in de tussenliggende jaren is er nog veel wetens-
waardigs boven water gekomen. Ook is er veel illustratie-materiaal over de toren, en 
een greep daaruit zal de lezing illustreren. 

De bijeenkomst wordt, dankzij de welwillende medewerking van het kerkbestuur, 
gehouden in de Vleeshal van de Grote Kerk, maar bij grote belangstelling kan naar de 
kerkzaal worden uitgeweken. 

De aanvang is (zoals altijd) 20.00 uur, en de zaal gaat plm. kwart voor acht open. 

Dinsdag 22 oktober: Meubelfabriek Sprij 
We hebben oud-direkteur Teun Sprij (thans woonachtig buiten Vlaardingen) bereid 
gevonden om op deze avond te komen vertellen over dit oude Vlaardingse familiebe
drijf. Eén en ander zal plaats vinden in de toonzalen van het bedrijf aan de West
havenkade, waarin thans MZH-meubelen gevestigd is. Als extraatje vertonen we die 
avond ook nog een oude, door Jan Schaper gemaakte bedrijfsfilm. 

We prijzen ons gelukkig met de medewerking van de direktie van MZH-meubelen, 
die ons belangeloos haar medewerking toezegde. Gezien de beschikbare ruimte in het 

pand zullen we aan deze bijeenkomst 
geen verdere publiciteit geven, dus 
noteert u de datum nu alvast in uw 
agenda en KOM! Aanvang 20.00 uur, 
zaal open kwart voor acht. 

De meubelfabriek van Sprij aan de West

havenkade, deels gevestigd in een fraai dub

bel rederij-pakhuis. Opvallend is de geheel 

lege kade (Foto: Stadsarchief Vlaardingen) 
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Donderdag 21 november: Teun de Bruin 
In het Historisch Jaarboek 1996, dat in november a.s. zal verschijnen, wordt een arti
kel van Herman van der Lee gepubliceerd, onder de titel 'Teun de Bruin - onbetwiste 
bouwer van Vlaardingen'. 

Voor diegenen, die over zo'n uitspraak misschien zouden willen discussiëren (ieder 
beleefde de veranderingen en uitbreiding van onze stad toch op zijn eigen wijze), is 
het fijn dat de heer Van der Lee ons -in woord en beeld- wil laten zien waarom hij juist 
déze titel koos voor zijn inleiding. 

Voor deze bijeenkomst zijn we te gast in het Wooncentrum Hoylede aan de 
Churchillsingel in Vlaardingen-Holy. De aanvang is 20.00 uur, en de zaal gaat om 
kwart voor acht open. 

Viering 6e lustrum HVV 
Op zaterdag 25 januari 1997 bestaat onze vereniging exact 30 jaar. Ter gelegenheid 
van dit 6e lustrum organiseren wij, net als 5 jaar geleden, een feestelijke bijeenkomst 
in de hal van Scholengemeenschap Westland-Zuid. In het volgende nummer van Tijd-
Schrift krijgt u hierover meer informatie. (Zie ook de oproepen van de 
Jubileumcommissie op pagina ??.) 

Algemene Ledenvergadering 
Eind maart zal weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden. 
Zoals gebruikelijk gevolgd door een lezing over een interessant onderwerp, of -zoals 
we dit jaar voor het eerst probeerden- met een 'Leden-doe-avond'. Deze eerste keer 
slaagde zo goed, dat we er vertrouwen in hebben, ook de volgende bijeenkomst tot een 
geslaagde happening te kunnen maken. 

Maar daarvoor is natuurlijk wel de hulp van een aantal leden nodig! Bent u er de 
afgelopen keer bij geweest, dan weet u, dat u een geïnteresseerd gehoor vindt, en dat 
de spreektijd van plm. één kwartier (waarin bij voorkeur een rijkelijke hoeveelheid 
'oud beeldmateriaal' getoond zou moeten worden) zó voorbij is... We roepen dan ook 
alle leden op, om na te gaan of uzelf, ofwel een ander lid van de vereniging, een zin
volle bijdrage aan deze avond kan geven, en dit dan even bij één van de leden van de 
Lezingencommissie te melden (of tijdens kantoortijd op tel. 435 33 22)!! 

Samen mèt leden maken we weer iets 'groots' vóór alle leden, nietwaar...! 
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Boekbesprekingen 

Vlaardingen heen en weer, herinneringen van Pieter Komelis van Ebscheuten. 
Verkrijgbaar in de boekhandel voor ƒ 12,95. 

Een merkwaardig boekje. Allereerst vanwege de uitvoering, die nogal bijzonder is -er 
zit nogal wat handwerk aan vast- maar dat moet u zelf maar bekijken. Voorts vanwe
ge de inhoud, die op zijn minst zeer gevarieerd is te noemen. Eigenlijk bestaat het boek 
uit een aantal verhalen, herinneringen uit de vroege jeugd van de auteur. Soms, nou ja, 
herinneringen, vaker echter verhalen over maffe vrienden, kennissen en familieleden, 
zoals Ome Jan, die niet veel ophad met zijn broodheer, de 'Super', en daar luid en dui
delijk blijk van gaf in bewoordingen die hier niet gereproduceerd kunnen worden, 
want dit is een keurig blad. Ik weet niet of de auteur er blij mee is, maar soms deed 
het mij een beetje denken aan de verhalen van Levi Weemoedt over Vlaardingen. Ik 
heb er smakelijk om moeten lachen. Daarom kan ik het boekwerkje, dat zijn zeerste 
druk beleeft, ten zeerste aanbevelen. 
(Eric van Rongen) 
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Zieken verlangen stilte. 100 jaar Vereeniging voor ziekenverpleging te 
Vlaardingen, door C.J. van der Kamp 
Verkrijgbaar in de boekhandel voor ƒ 70,00. 

Zou Vlaardingen een eigen ziekenhuis hebben gehad als een eeuw geleden zuster 
Gretha Hofstra geen ontslag had genomen als wijkverpleegster in dienst van de 
Diaconie van de NH-Kerk? Direct na haar opzegging werd een comité gevormd dat 
zich tot doel stelde zuster Hofstra haar zegenrijke arbeid in Vlaardingen te laten blij
ven verrichten. Dit lukte, en het comité werd de Vereeniging voor ziekenverpleging. 
Een halfjaar later huurde de Vereeniging een pand aan de Callenburgstraat en richtte 
dat in tot ziekenhuis, waar zuster Gretha de scepter zwaaide. Het was echter al snel te 
klein, en in 1900 werd begonnen met de bouw van een ziekenhuis op de hoek van de 
Binnensingel en de Hofsingel. De geschiedenis van de Vereeniging wordt voor het 
grootste deel gevormd door het reilen en zeilen van dit Hofsingel-ziekenhuis. In het 
jubileumboek wordt op boeiende wijze het verhaal van dit ziekenhuis verteld. De 
schrijver geeft een levendig beeld van de gang van zaken bij de verpleging en de medi
sche zorg. Ook de ontwikkelingen in de geneeskunde en de veranderingen in inzich
ten met betrekking tot de patiëntenzorg komen ruimschoots aan de orde. (De belang
rijkste therapie vroeger was rust, rust en nog eens rust.) Veel aandacht wordt gegeven 
aan de opvolgsters van zuster Hofstra en de in het ziekenhuis werkzame artsen. 
Tientallen illustraties, vele anecdotes en bijzondere details zorgen voor een plezierig 
leesbaar verhaal. Het boek eindigt wanneer in 1957 de gemeente Vlaardingen de ver
antwoordelijkheid voor de ziekenzorg op zich neemt in de vorm van de Stichting 
Algemeen Ziekenhuis Vlaardingen. De belangrijkste reden hiervoor was dat er voor 
het personeel dan goede pensioenvoorzieningen gerealiseerd konden worden. Maar 
ook organisatorische problemen rond de bouw van het Holy-ziekenhuis werden hier
door opgelost. Zestig jaar is de Vereeniging verantwoordelijk geweest voor de zieken
verpleging in Vlaardingen en veertig jaar later krijgt zij in de vorm van dit fraai uitge
voerde jubileumboek een waardig eerbewijs. 
(Eric van Rongen) 

Vlaardingen 1997 
Na vele jaren komt er weer een: een historische jaarkalender. Samengesteld door de 
auteurs van de succesvolle serie Tijdsbeeld van Vlaardingen, Wout den Breems en Eric 
van Rongen, en uitgegeven door de HVV. In oktober verkrijgbaar in de boekhandel 
voor een prijs die nog niet vaststaat, maar tussen de ƒ 10 en ƒ 15 zal liggen. Ook een 
leuk geschenk voor ex-Vlaardingers! 
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Reisbu reau & Touringcarverhuur ANDERSON 
Van Hogendorplaan 69-a, Vlaardingen 

* Verhuur van luxe touringcars. Ook kompleet verzorgde 
voor familie en vereniging. 

* Modern reisburo. Altijd last-minute reizen. 

Bel 010-471 14 47 
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De auteur van deze aflevering: 

Pieter Borsboom (1 mei 1919) kwam na de lagere school in het 
timmervak terecht bij de Gebr. Van Vliet aan de Kortedijk. Hij 
kreeg daar een gedegen opleiding en ontwikkelde zich al snel tot 
voorman-timmerman en later tot gediplomeerd bouwkundig uit
voerder. Toen hij met pensioen ging was hij bijna 50 jaar in het 
vak werkzaam geweest. Na zijn pensionering is hij zich gaan 
wijden aan de geschiedenis van Vlaardingen en die van zijn 
voorouders. Hij is een directe afstammeling van het bekende 
geslacht Kikkert. Over één van zijn voorouders, Pieter Kikkert, 
publiceerde hij eerder in Tijd-Schrift, maar ook en vooral schreef 
hij artikelen over zijn herinneringen aan Vlaardingen in vroeger 
tijden, o.a. het dikste Tijd-Schrift ooit verschenen, 'De timmer-
winkel', over zijn werkzaamheden bij de Gebr. Van Vliet. 
Misschien heeft hij het schrijven geërfd van zijn voorouders, die 
etsers, dichters en letterkundigen waren, alhoewel zichzelf geen 
letterkundige, maar bouwkundige vindt. 

Uw boekhandel in Vlaardingen-Holy 
Literatuur 

Spanning en Detectives 
Kookboeken 
Tuinboeken 
Tijdschnften 
Wenskaarten 
Schrijfwaren 

PARKER-pennen 
Rookwaren 

Handenarbeid 

AART PONTIER BV 
boek en kantoor 

DE LOPER 11-13 
VLAARDINGEN 

tel. 010 - 474 32 15 

Alles weten over 
lijfrente? 

VSB Bank. Ook 
uw bonk voor 'n 
zekere toekomst. 

VSB*BANK 
Daar kom je verder mee. 
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