WAT U VERDER NOG MOET WETEN

IN MEMORIAM ULRIKE BOUMAN

Man läst vieles hier
Freund ich danke sehr
Für den Kuss, den letzten Grüß.

Waarnemend Voorzitter:
Herbert Westland
Telefoon: 0181 - 617.650

Ich will weitergehn
Keine Träne sehn
So ein Abschied ist lang noch klein Tod.

Secretaris:
Willemien Hoogwerf
Telefoon: 0181 - 640.537

Niemals geht man so ganz
irgentwas von mir bleibt hier
Es hat seinen Platz immer bei dir.

Penningmeester:
Wout Kraak
Telefoon: 06 - 547.77.017

Ich verspreche hier
bin zurück bei dir
wenn der Wind von Süden weht.

Banknummer:
IBAN nr. NL88 INGB 0008 4477 18

Ich saach nit “Lebenswohl”
dat Woot das klingt wie Hohn
völlig hohl, Maach et joot.

E-mail:
historisch.spijkenisse@hotmail.nl

Sieh ich weine auch
Tränen sind wir Rauch
Sie vergehn, dieser Käftig macht mich tot.

Colofon:

(Trude Herr)

Foto buitenblad:
- Gerard de Graaf
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Rijpma naar de 3e Heul en zo verder de polder in.

IN DIERBARE HERINNERING
Er blijft vast wel wat van mij over in Spijkenisse en Hürth,
de plaatsen waarin ik mijn leven heb geleefd.
Ik heb mijn strijd gestreden en heb veel niet af kunnen maken.
Ik laat Jaap nu alleen achter:

Ulrike Mechtilde Bouman - Clasen
28 februari 1956 - 19 oktober 2015

Als het donker genoeg is, worden de sterren zichtbaar...
Na een slopende ziekte, waarbij zij steeds een beetje kwaliteit van leven in
moest leveren, is op 59-jarige leeftijd onze voorzitter Ulrike Bouman overleden. Ulrike was een actieve vrijwilliger. Naast haar inzet voor de Rooie Vrouwen van de PVDA, raadslid in de gemeenteraad van Spijkenisse, bestuurslid
FNV bondgenoten, voorzitter van de Milieugroep, stond aan de wieg van de
Meimaand Milieumaand, gids op de fluisterboot, was zij ook voorzitter van de
Vereniging Historisch Spijkenisse. In 1999 is de Werkgroep Historisch Spijkenisse gestart. Het was een eerste inzet om de tramhuisjes te redden van de
sloop. Iedereen weet dat, ondanks Ulrike haar bemoeienissen – inspraak bij
de gemeenteraadsvergaderingen – dit niet gelukt is. Op 9 december 2002
werd de werkgroep omgezet in een vereniging. Gezien Ulrike haar vaardigheden in bestuursvormen, is zij tot 19 oktober 2015 voorzitter van de Vereniging Historisch Spijkenisse geweest. Voor al deze vrijwilligersactiviteiten
kwam zij in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding met de titel:
Lid Orde van Oranje-Nassau.

Dik Benne. KLUSJE medio 60er jaren van de vorige eeuw!
Het was goed toeven na een drukke werkdag, uitrusten op de bank in het
woonhuis boven de kantoren. Ineens werd er aan de voordeur gebeld, staat
een vrouw voor de deur met een heel merkwaardig verzoek. Ze vroeg om een
blokje hout, want onder de kast was een poot afgebroken. Het blokje was direct nodig want de man van de vrouw stond met zijn gewicht de kast tegen te
houden zodat hij niet omkieperde. Anton, ook niet de beroerdste, ging direct
naar de werkplaats om een blokje hout op te zoeken. Echter het blokje was te
groot en moest op maat gezaagd worden. De cirkelzaag werd gestart, het
blokje aangelegd tegen de zaag, en toen gebeurde het. Anton schoot uit met
zijn hand en ineens miste hij het topje van zijn duim. Bloederige taferelen en
eigenlijk moest er een dokter naar kijken, maar Anton vond dat hij eerst de
klus moest afmaken, de duim kwam later wel. Het moraal van dit verhaal,
Anton moest vanaf die dag leven het zonder topje aan zijn duim.
Atie Troost. De foto van de puzzelpagina in de “Ouwe Heul” nummer 11 is
van Carrosserie, wagenbouw en timmerbedrijf van G.A. Verzijl toen Nijverheidstraat 1 in de wijk de Vier Ambachten te Spijkenisse. Komende vanaf de
kruising met de Groene Kruisweg naar de Hekelingseweg, de eerste weg
rechts, was de Nijverheidstaat. Het kantoor beneden met daarboven het
woongedeelte. Tussenin de kantine met daarachter de werkplaats. Trouwens
de Nijverheidstraat is omgedoopt naar J.A. Heijwegenlaan. De wijk heet nu De
Rietvelden.
Als extra informatie weet ik nog te melden dat het bedrijf uit het centrum
weggesaneerd werd en te vinden was aan de Eerste Heulbrugstraat nummer
1. Tevens ontdekte ik een advertentie van dit bedrijf uit het jaar 1962 met
het bovenstaand adres. De foto zal gemaakt zijn circa 1965 of iets later.

DAT VERDIENT EEN PLUIM...

Tijdens de laatste Open Monumentendag had Ulrike een leidende rol in de
totstandkoming van de tentoonstelling bij Filmzaal De Hoog. Zij voelde zich
toen al niet meer zo goed maar was verbeten toch de klus te klaren. Zij zette
ook de jaarlijkse fietsroute uit, controle van de route ging niet meer maar
een collega van de Milieugroep Spijkenisse was bereid deze taak van haar
over te nemen. Ulrike moest inleveren, steeds meer inleveren, tot het niet
meer ging…

Voor de werving van nieuwe
leden heeft Johan Stout zich
verdienstelijk gemaakt.
Jaap Bouman voor het doneren van porto voor de Ouwe
Heul en het printen er van.

Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis zou nog de Jan Campertpenning uitgereikt worden. Zij wist hiervan maar mocht het niet meer meemaken. Postuum is deze alsnog aan Jaap uitgereikt door de burgemeester van Nissewaard, mevrouw Mirjam Salet. De penning is een onderscheiding voor mensen die als privépersoon zich verdienstelijk hebben gemaakt belangeloos te
manifesteren met projecten op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied.

Ook allen die meewerkten om
dit blad tot een succes te maken, zoals o.a. het aanleveren
van artikelen en foto’s, distributie van de Ouwe Heul en de
mensen die reageren met de
oplossingen van de puzzelfoto.

Woorden kunnen de leegte niet vullen maar wij missen haar nu al.
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Reactie Piet Kweekel. Cornelis Baris was geen broer van Pieter Baris, maar
zijn oom. Ik zal proberen de familie uit de doeken te doen. Er waren 3 broers,
Arie, Herman en Piet. Arie was de noodslachter en woonde op de Nieuwstraat.
Hij had vijf kinderen, Peet, Arie, Henk, Wim en Maaike. Herman werkte op de
Shell en zat in de gemeenteraad van de CHU en had drie kinderen, Arie, de
bewuste Cor en nog een dochter. Het gezin woonde op de Laning.

OPLOSSING PUZZELFOTO

Tegelijkertijd ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van een gewaardeerd donateur, de heer Jan Moret. Jan stelde zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap.

JAN WAS EEN
ELVIS FAN

RECTIFICATIE

Langzaam is het leven opgehouden.
Na een moeizame periode is overleden

Jan Arie Moret
17 april 1941 - 11 oktober 2015

De Vereniging Historisch Spijkenisse wenst Jaap Bouman, Tiny Moret en families veel sterkte toe voor de komende tijd.

PUZZELFOTO

Nijverheidstraat 1b. Op bovenstaande foto was het bedrijf van Firma Verzijl &
Co gevestigd. Anton Verzijl, getrouwd met Maria Kweekel, verkocht in de
loodsen hout, board en triplex. Maar waar hij mee aan de weg timmerde was
het Aannemers– en timmerbedrijf. Toen Verzijl in 1984 overleed werden de
loodsen verhuurd aan diverse bedrijven, o.a. Lastra, een bedrijf dat zich bezig hield met lasapparaten, Roos de begrafenisondernemer zijn lijkwagen
stond er, en in de loods met kantoren, belendende aan het woonhuis, werd
verhuurd aan C. Hoogwerf Zwaartransport. Op het kruispunt Hekelingseweg
met de Nijverheidstraat gebeurde veel ongelukken met kinderen van de nabijgelegen school.
Reactie Piet en Adrie Kweekel. De raadplaat is het huis en de werkplaats
van G.A. Verzijl (Anton). De woning en opstallen stonden op de hoek van de
Hekelingseweg/Nijverheidstraat, nu op de hoek van B. de Roijstraat en de
J.A. Heijwegenlaan. Het huis met de naam “PALMOES” is naar de watering
vernoemd die liep van de toenmalige Kerkweg, vanaf het huis van dokter
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Wie kan ons meer vertellen over de bovenstaande foto?
Wanneer of waar is deze foto gemaakt?
Wij zouden het op prijs stellen en reactie van u te mogen ontvangen.
Reacties aan: historisch.spijkenisse@hotmail.nl of naar het secretariaat Hostapad 32 - 3202 RP Spijkenisse - telefoon 0181-640537 of 680962
3

EEN HALVE EEUW SPIJKENISSE
EEN TIJDVAK TUSSEN TEEN TIJDVAK TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN IN
Overgenomen uit NIEUWE BRIELSCHE COURANT VAN 25 september 1953
Een toekomst vol mogelijkheden!
Spijkenisse staat thans (1953)
waarschijnlijk aan het begin van een
bloeiperiode, haar grondgebied is
gunstig gelegen in de nabijheid van
een grote, goed bevaarbare rivier; in
haar onmiddellijke nabijheid bevinden
zich grote industriecomplexen, die nog
verder zullen uitbreiden. Zware industrie, die automatisch kleinere, zogenaamde verzorgingsindustrieën met
zich zal meebrengen, waarvan Spijkenisse zal kunnen profiteren, maar dan
moet deze gemeente zelf daartoe initiatieven nemen, die vaak gewaagd
zullen zijn; maar bij een goede berekening van de kansen moet zij het
doen. De bouw van een haven in het
Hongerland voor kustvaarders, waarover reeds lang sprake is geweest,
moet kunnen slagen.

lossing. Bij de beschouwing van het
geprojecteerde wegenplan kan opgemerkt worden, dat men zich voorgesteld heeft, de weg naar het Hongerland tevens door te trekken naar het
andere fabrieksterrein, ten zuiden van
Spijkenisse gelegen, waar na de oorlog „ Todd " zich reeds vestigde. Deze
weg zal doorlopen tot aan de nieuwe
Provinciale weg van Spijkenisse naar
Hekelingen. Laatstgenoemde autobaan zal, naar wij vernemen, spoedig
voltooid worden.

In het centrum van het dorp is de verkeerspuzzle moeilijk; door de te nauwe en kronkelende straten kan men
geen brede wegen aanleggen zonder
grote delen van het dorp af te breken.
Op één plaats is er echter een oplossing mogelijk, en wel via het Spui.
Dordrecht, een stad zoveel verderop
Reeds lang bestaan er plannen, dit
gelegen, trekt nog steeds vrij veel
water te dempen en voor de aanleg
verkeer te water, hetgeen bewijst, dat van de nieuwe weg langs de Molendijk
ook haar ligging nog gunstig is. In het zal dat beslist wel geschieden; de
Hongerland en zo nodig daarachter, is moeilijkheden, die dit werk thans nog
ruimte genoeg voor fabrieksophouden, worden gevormd door het
terreinen, die met een paar grote aufeit, dat het Spui als rioleringskanaal
towegen met de Welplaat verbonden
dienst doet en tevens het boezemwakunnen worden. Op bijgaande tekening is reeds aangegeven , waar men ter uit de omliggende polders verwerkt. Mocht de demping tot stand
die nieuwe verkeerswegen denkt te
komen, dan is er ruimte te over voor
leggen. Naast de Molendijk zou een
een brede verkeersader dwars door
nieuwe weg moeten lopen over de
Spijkenisse, die alleen aan het einde
opgespoten polder Oostbroek. Het
van hel Spui, waar ze op de Nieuwmoeilijke kruispunt met de Groene
straat stuit een uitweg zal moeten
Kruisweg zou ook geheel veranderd
vinden, waarna ze doorgetrokken kan
moeten worden. Men stelt zich voor
worden naar het Vredehofplein en
de Groene Kruisweg aldaar te splitsen vandaar naar de Provinciale weg, of
in 2 afzonderlijke banen; maar een
wel, eventueel tevens, daarheen via
viaduct lijkt ons niet alleen radicaler,
de nieuwe weg, welke zo juist aangemaar vooral doeltreffender, ruimte is
legd is vanaf de Kooistraten naar het
er voorshands genoeg voor deze op4

Zaaiviool. De zaaiviool is een met de hand aangedreven apparaat om zaad
en kunstmest over de akker te verspreiden. Hij is verdrongen door de zaaimachine. Het apparaat bestaat uit een houder waar het te zaaien zaad in wordt
gedaan. Aan de onderzijde heeft de houder een met een schuifje instelbare
opening waardoor het zaad op een horizontaal liggend schoepenrad kan vallen. Dit schoepenrad wordt in beweging gebracht door een stok heen en weer
te trekken. De beweging van de stok wordt via een touw of riem overgebracht
op de as van het rad. Door het draaiende schoepenrad wordt het zaad weggeslingerd. De eerste exemplaren werden van hout gemaakt, later ook wel van
zink en canvas. De zaaiviool werd meestal aan een schouderriem gedragen.
De naam is afgeleid van de beweging die de stok maakt en die doet denken
aan de beweging van de strijkstok van een viool.
Het Hekelen.
Hekelkammen met stalen pinnen van verschillende fijnte kon men in de hekelblok plaatsen. Door het vlaslint door deze steeds fijnere tanden te trekken
kon men afhankelijk van de kwaliteit van de vlasvezel, sterkte en fijnte groeit
op het veld. De fijne gehekelde lange vlasvezel noemen we de technische vezel, waarmee de fijnste sterkste en meest slijtvaste garens gesponnen kunnen
worden. Door de tijdens het mechanische natspinnen in water nog verder uit
te rekken kunnen ze worden gebruikt voor de allerfijnste garens.
Het repelen.
Hierbij kan men gebruik maken van de boothamer, wanneer het lijnzaad voldoende rijp is en de bollen droog genoeg zijn zodat ze breken. Indien dit niet
geval was gebruikte men in de kleinschalige vlasbewerking de repelkam waarbij de vlasbollen heel bleven, zodat ze nog verder konden worden gedroogd.
Na het breken en schonen werden de lijnzaden tot de befaamde lijnolie geperst en het kaf van de gebroken zaaddoosjes als veevoer gebruikt.

Het zwingelen. Om het vlas te ontdoen van de laatste houtachtige delen,
wordt het gezwingeld, evenals andere bewerkingen een vak apart. In de
“kraag” van het zwingelbord wordt een handvol vlas gelegd.
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Assistentie bij Filmzaal De Hoog.
Dé ontmoetingsplek voor (oud) Spijkenissers en andere geïnteresseerden
om verhalen over vroeger op te halen
en opnieuw te beleven. De Vereniging
Historisch Spijkenisse, met name Ulrike Bouman, gekscherend genoemd
“De Sheriff”, heeft veel foto’s gescand, geprint en ingelijst. Oude Ambachten werden visueel gezien nieuw
leven ingeblazen. Het was voor de
vele bezoekers een feest van herkenning. Achteraf gezien bleek dit de

laatste grote klus van Ulrike te zijn
geweest die zij met node wist te klaren. Het heeft haar op de been gehouden!
Onze ledenwerver, links op de foto,
wist ook weer mensen te bewegen om
lid te worden van de Vereniging Historisch Spijkenisse.
De samenwerking met de Werkgroep
Monumenten Spijkenisse, is naar ieders tevredenheid verlopen.

zuiden. De 1e Heulbrugstraat denkt men ook in de
toekomst te verbreden,
vooral ter hoogte van de
zuivelfabriek, nadat deze
van daar is verdwenen. In
deze omgeving zullen vele
oude woningen gaan verdwijnen, onder andere het
gehele Oranjehof. Binnen
zeer korte tijd zal een begin gemaakt worden met
de vervanging van de eerste Heulbrug (Stationsstraat) door een nieuwe,
bredere. De Karel Doormanstraat wil men vanaf
het Vredehofplein eveneens verbreden en het lijkt
waarschijnlijk, dat dan ook
de tweede Heulbrug een
wijziging zal ondergaan. Aan de andere kant zal de Karel Doormanstraat
waarschijnlijk ingekort worden; het gedeelte tussen de tramlijn en de Groene
Kruisweg zal namelijk verdwijnen . Achter de Bethlehemschool om is een
nieuwe weg geprojecteerd in plan Zuid, noord van de boezem tot aan de Stationsstraat aan de ene zijde en tot de nieuwe Provinciale weg aan de andere
zijde, op enige afstand van de tramlijn. De weg zal op de Stationsstraat uitkomen ter hoogte van de woning van de burgemeester. Vanaf deze weg zullen nog 2 zijstraten de nieuwe wijk ,, Zuid " inlopen, om de nieuwe landbouwhuishoudschool heen, met een verbinding via de boezem naar de 1e
Heulbrugstraat. De brug, die daartoe gebouwd moet worden, zal waarschijnlijk in 1954 tot stand komen.

OPLOSSING VOORWERPEN VOLKSCULTUUR
DE APPARATEN WERDEN GEBRUIKT IN DE VLASTEELT

Zaaiviool

Repel

Hekel

Kaarten uit het boekje Spijkenisse in de periode 1940 -1945 door Bob Benschop
20

5

Een laatste plan tot verbetering van
de verkeerswegen in het centrum zal
wellicht nooit uitgevoerd worden; het
beoogt de verbreding van de Kerkstraat vanaf de Ie Heulbrugstraat en
doortrekking over het Spui en de
Nieuwstraat in de richting Hekelingen
tot aan de snijding met andere wegen
rondom Spijkenisse. De Laning en de
Nieuwstraat zullen in de toekomst
opritten krijgen naar de Molendijk,
waarnaar de plannen betreffende
wegaanleg thans alle bezien zijn.

een landbouwhuishoudschool en de
Julianaschool zal uitgebreid worden
met een les- en een gymnastieklokaal, laatste voor algemeen gebruik.
In deze omgeving hoopt men in de
toekomst ook een nieuw gemeentehuls te bouwen, waarheen dan het
monument zal verhuizen dat op 31
Augustus op het Vredehofplein werd
onthuld. Aan de andere zijde van de
Groene Kruisweg wordt een vrij groot
terrein ingesloten door de bovengenoemde weg en de Hoogwerfsingel.
Spijkenisse zou gaarne zien, dat in de
De riolering in het bovenstaande werd toekomst op dit terrein een jeugdherreeds opgemerkt, dat het Spui nog
berg werd gebouwd en dat de omgesteeds een taak vervult als riolerings- ving voorbestemd zou worden voor
kanaal voor de woningen aan de
sportterreinen.
Nieuwstraat, Voorstraat, Noordeinde
enz. Slechts een klein deel van SpijWellicht langs de Karel Doormanstraat
zouden in de toekomst ook een of
kenisse bezit een moderne riolering:
twee jeugdgebouwen kunnen verrijde Molenwel en sedert kort de beide
zen, van de Nederlands Hervormde en
Kooistraten, met de Breeweg en directe omgeving. Het ligt in de bedoe- de Gereformeerde kerken. Ten noorden van de gemeente moeten nog
ling, het net ieder jaar uit te breiden
totdat de gehele gemeente is voorzien terreinopspuitingen plaatsvinden,
voordat de polder Oostbroek bebouwd
van Plan Zuid. Het terrein, waar de
firma Todd zich vorig jaar vestigde, in zal Kunnen worden. Welke bedrijven
zich in de toekomst aldaar zullen vesde richting Hekelingen, zal in hoofdtigen, is nog steeds niet duidelijk ,
zaak voor industrievestiging gereserwaarschijnlijk het garagebedrijf „
veerd blijven. Door de ligging in een
Oostbroek " en wellicht de zuivelfarustige hoek zijn zonder veel moeite
briek van de C.M.C . Waarop de Spijverkeerswegen daar aan te leggen,
kenissenaren waarschijnlijk ook nog
terwijl de overheersende westenwinverrast zullen worden, is een zwemden fabrieksrook meestal langs het
bad. Thans gebruikt men daarvoor het
dorp zullen voeren. Wel worden er in
verversingskanaal, hetgeen goed
die omgeving nog enkele huizenblok- schijnt te bevallen. Een echt zwembad
ken gebouwd; thans is men bezig aan mag idealer lijken: het zal voor de
18 woningen evenwijdig en op korte
gebruikers kosten met zich meebrenafstand van de Nobelstraat.
gen, hetgeen misschien minder in
goede aarde zal vallen.
Plan West. De terreinen langs de Karel Doormanstraat, waar na de oorlog Aan de Voorstraat zullen tenslotte
binnen enkele jaren veranderingen
reeds 2 scholen en 6 middenstandsplaats vinden, waarmede aan de vele
woningen werden gebouwd, zullen in
wijzigingen sinds 1945 weer enige
hoofdzaak voor meerdere grote wotoegevoegd zullen worden. Sinds eniningen , schoolgebouwen enz. gerege tijd heeft de coöperatieve verserveerd blijven. Thans bouwt men er bruiksvereniging plannen om haar
6

Foto: Groot Nissewaard

Foto:

Tentoonstelling Kunst & Ambacht
in het Stadhuis. In het stadhuis van
de gemeente Nissewaard was van 25
augustus tot en met 25 september de
tentoonstelling Kunst & Ambacht opgesteld. De Werkgroep Monumenten
Spijkenisse, waarin ook de Vereniging
Historisch Spijkenisse (VHS) participeert, heeft deze tentoonstelling speciaal gemaakt voor de Open Monumentendag 2015. De VHS heeft twee
posters samengesteld met als thema
de polders Vier Ambachten.
De tentoonstelling werd op 26 augustus geopend door Wethouder Martijn
Hamerslag. Hij werd geassisteerd
door Kees van der Heijden en Ger

Bosman. Een fiets met een mand aan
het stuur, waarin zich fietsroutes bevonden, was de openingshandeling.
Het maken van de tentoonstelling was
een tijdrovende bezigheid. Het ontwikkelen van de posters in A-0 formaat, is een tijdrovend karwei omdat
bijna iedere foto bewerkt moest worden. Door een strak schema aan te
houden, is dit prima gelukt.
De vitrines, behoren bij de tentoonstelling, waren ingericht met gereedschappen van een griendwerker en
ambachtsgereedschappen geleend
van particulieren. Stichting Oud Geervliet droeg ook haar steentje bij.

Fragment op poster. Foto uit de Ring van Putten

Uitwateringssluis
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winkelpand geheel te verbouwen,
waarbij dan o.a. de werkplaats van de
heer Kweekel betrokken zou zijn. De
heer Kweekel zelf zal waarschijnlijk
zijn zaak overbrengen naar de Stationsstraat, vanaf het Noordeinde totaan de 1e Heulbrug, terwijl zijn oude
pand dan nog slechts als woonhuis

VOLKSCULTUUR

dienst zal doen. Vorenstaande plannen zullen waarschijnlijk niet alle uitgevoerd worden, het is slechts een
opsomming van voorgestelde mogelijkheden, waarvan de een meer, de
ander minder kans maakt, verwerkelijkt te worden.

Bron: Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg

OPEN MONUMENTENDAG 2015
De Vereniging Historisch Spijkenisse
heeft, zoals u gewend bent, ook weer
meegewerkt aan de Open Monumentendag met een aantal onderdelen.
De inmiddels befaamde fietsroute uitgezet, assistentie verleend bij Filmzaal de Hoog en natuurlijk ook de
tentoonstelling Kunst & Ambacht in
het stadhuis.

Behalve Oudenhoorn voerde de route
door de verschillende kernen van Nissewaard. Als de route uitgereden was,
konden de deelnemers een aardige
attentie tegemoet zien. Het start- en
aankomstpunt was bij het centrale
punt tijdens om Open Monumentendag, het gemaal De Leeuw van Putten.

In het weekend van 12 en 13 september 2015 waren landelijk meer dan
vierduizend prachtige monumenten
gratis toegankelijk voor iedereen. Het
was de kans om een plek te bezoeken
waar je normaal niet zo snel komt, of
om mee te doen aan een eenmalige
activiteit. De gemeente Nissewaard
kiest altijd van de 2e zaterdag (de 12e
dus) in september.

De heer Noordzij uit Oudenhoorn
vroeg zich af waarom hun dorp niet in
de route was opgenomen. De route
zou te lang worden. In 2016 hebben
wij beterschap beloofd door een aantal startpunten te maken zodat de
deelnemers zelf kunnen uitmaken
waar de route aanvangt.

Fietsroute. Het monument was de
plaats waar Kunst & Ambacht samenkwamen. Daarom was in de fietsroute
volop aandacht voor de architectuur
van het monument zelf, op een speciale manier uitgelicht.

Er zijn 150 fietsroutes uitgegeven.
Het aantal deelnemers is niet bekend.
De route was uitgezet door Ulrike
Bouman en werd gecontroleerd door
Frans Meijdam. De route was circa 33
km lang.
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Verbreding Stationsstraat/Eerste Heulbrugstraat - Nieuwe 1e Heulbrug

MANNETJES OP DE KROM
“VLEISCH AN DE KERKWEG”
In de veertiger en vijftiger jaren had
de dorpsomroeper van Spijkenisse
een belangrijke taak. Huis-aanhuisbladen waren er toen nog niet of
staken hun kop op. Dus was voor het
kleine boerendorpje Spijkenisse de
dorpsomroeper de verspreider van
het goede of het kwade nieuws. Een

van zijn taken was het aankondigen
van onverwachte gebeurtenissen. Het
bekend maken dat er een noodslachting plaats vond aan de Kerkweg was
er één van.
De huidige Karel Doormanstraat heette vroeger Kerkweg. Het was zo kort
na de oorlog nog een oude grindweg
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met links en rechts een sloot, die liep
vanaf het Vredehofplein tot aan de
kruising met de Tramweg. Over de
Groene Kruisweg werd het 2e Kerkweg, nu omgedoopt tot Terpsingel en
Hoogwerfsingel. Aan de Kerkweg (ter
hoogte van het blokje van drie woonhuizen met huisnummer 22) stond
een oud pand dat onder meer gebruikt werd als noodslachtplaats.
Aan de rechterkant was een oude
“plee” waar de jeugd (ik ook) stiekem
z’n eerste sigaretje
rookte met als ingrediënten zelf verbouwde
tabaksblaren van onder meer Arie Benne
(ook als wist de goede
oude man dat niet). Nu
gebeurde het vroeger
veelvuldig dat een koe
in het weiland een poot
brak, door in een molshoop te stappen of in
een “grip”. Zo’n koe
had dan voor de boer
weinig waarde meer en
werd afgevoerd naar
de noodslachtplaats.
Anno 2004 zou de dierenbescherming zeer ernstige protesteren tegen de wijze waarop toen zo’n
koe werd vervoerd: pure dierenmishandeling. Maar dit terzijde.

kon de verkoop beginnen.
Omroeper: Natuurlijk had de noodslachter Arie Baris na het horen dat er
een koe in aantocht was, snel de
dorpsomroeper geïnformeerd. Hij immers moest het hele dorp rond om
aan te kondigen dat er aan de Kerkweg een noodslachting aan de gang
was en dat er vanaf een bepaalde tijd
volop vlees te koop was.

Of het nu omroeper Aart Krabbedijk
was of ook nog Barend
Smits is uit mijn gedachten verdwenen.
Wel herinner ik mij dat
nadat de klanken van
zijn koperen omroepersbel waren verstomd, hij riep: Er
wordt bekend gemaakt
dat er heden vleisch
verkocht wordt op de
noodslachtplaats an de
Kerkweg. Dus… vleisch
an de Kerkweg. Zegt
het voort. Zegt het
voort”. Binnen korte
tijd vormde zich een
lange rijd wachtenden
op het grindpad van de
Kerkweg. Moeders met grote pannen,
kinderen, opa’s en oma’s, allemaal
kwamen ze af op het immers veel
goedkopere vlees dat te koop was bij
Noodslachter was Adrie Baris (juist ja: de noodslachtplaats. Voor de bevolde vader van onder andere Peet, Jo
king van Spijkenisse een buitenkansen Arie). Samen met een of meerdere je. Voor de diverse slagers, die toen
zonen moest de koe met de gebroken in Spijkenisse een slagerij hadden,
poot snel worden geslacht, in stukken een ramp. Zij verkochten die week
gesneden en worden verkocht. Een
bijna niks meer. En dat was crisis.
koelcel ha de noodslachtplaats desWant de kassa bleef gesloten. Er was
tijds niet. Nu is zo’n handelswijze on- slechts één slager die lachte: de
denkbaar maar toen heel gewoon.
noodslager! Zijn knip raakte goed gevuld.
Na het slachten moest veearts
“meneer Paul’” het geslachte dier
En de bevolking? Die had het naar de
keuren. Pas nadat deze diverse paar- zin. Er kwam vlees op tafel, dat tegen
se stempels op verschillende plekken een spotprijs werd verkocht. Dus was
van het koeienkarkas had geplaatst,
het inslaan geblazen.
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EILANDNIEUWS
BIERT 20 augustus 1946. Donderdagavond is de tram,
welke om 15.40 uur uit Spijkenisse vertrok, ter hoogte van
het station Biert in botsing gekomen met de tram welke om
16.30 uur uit Hellevoetsluis was vetrokken. De bedoeling
was, dat de trams bij het wissel te Biert elkaar zouden
passeren. Vermoedelijk doordat de machinist den toestand
ter plaatse nog niet goed op de hoogte was, is de uit
richting Spijkenisse komende tram tegen de op één na
achterste wagen van de uit richting Zuidland komende
tram gereden. Deze wagen, waarin veel passagiers zaten,
werd uit de rails geduwd. Onder de passagiers ontstond
een geweldige paniek. De ruiten der wagens werden
verbrijzeld en dientengevolge werden eenige passagiers
gewond. In allerijl werd geneeskundige hulp ingeroepen.
Verschillende passagiers moesten per auto naar huis
worden vervoerd. Anderen kwamen met de schrik vrij.
Ziekenhuisopname bleek niet noodzakelijk, zoodat dit
tramongeluk, dat zich aanvankelijk vrij ernstig liet aanzien,
nog goed is afgelopen.
SPIJKENISSE 27 september 1952. Op de avond van 7
september keerden de 42-jarige grondwerker L.C.v.d.S en
z’n broer, de 39-jarige koopman M.v.d.S. , beiden uit
Spijkenisse, de eerste vergezeld van zijn vrouw, op de
fiets van een gezellig feestje huiswaarts. Er was vanzelfsprekend, enig vreugdewater gebruikt en de stemming
was dus opgewekt, maar ook prikkelbaar, zoals in vele
dergelijke gevallen voor komt. Het gezelschap ontmoette
op zijn weg twee wachtmeesters van de Rijkspolitie, Engelaar en v.d.Laan en de eerste wees er op dat een van de
gebroeders op zijn rijwiel een openstaande koplamp
voerde, hetgeen in strijd is met de voorschriften. De gebroeders wonden zich daarover op en de oudste begon
zelfs zijn jasje uit te trekken, onder de woorden, die gericht
waren tot wachtmeester Engelaar: “Je komt hier niet vandaan , ik heb een half jaar voor je over”. De jongere broer
nam de partij van de oudere over en zei: “Wacht maar
Leen, jij hebt een vrouw en kinderen. Ik knap wel negen
maanden voor je op! We komen hem nog wel eens tegen,
die schoft. Hij durft alleen niet eens in donker buiten te
komen, die schijtluis. De politiemannen lieten zich niet
straffeloos beledigen en het tweede bedrijf

speelde vrijdag j.l. voor de politierechter in Rotterdam. De
feestgangers waren onder een hoedje te vangen en het
begin van het einde was de eis van de officier van Justitie:
Een week onvoorwaardelijk gevangenisstraf, voor beiden.
Ja, politie en Justitie laten nu eenmaal niet met zich sollen.
De politierechter had nog compassie met de gebroeders
en liet de geëiste gevangenisstraf vallen. Ieder echter
werd veroordeeld tot vijftig gulden boete. Bij niet betaling
te vervangen door vijfentwintig dagen brommen en drie
weken gevangenisstraat voorwaardelijk, met drie jaar
proeftijd. En met een ernstige vermaning voortaan de tong
wat meer in bedwang te houden.
Auto contra scooter. Dinsdagmiddag omstreeks 12.30 uur
kwam een luxe auto, welke bestuurd door S.O. uit Geervliet bij het oversteken van de Groene Kruisweg, in botsing
met een scooter, bereden door de heer D. de W. uit Spijkenisse. De scooter werd op het rijwielpad neergesmakt
en ernstig beschadigd. De heer De W. kwam er in tegenstelling met zijn scooter met lichte ontvellingen af en kon
na eerste hulpverlening door zuster Kastelein, zijn weg
naar huis, uiteraard met een ander vervoermiddel, vervolgen. Burgemeester Sprenger, de rijkspolitie te Heenvliet
alsmede de verkeerspolitie te Dordrecht, waren zeer
spoedig op de plaats van het ongeval aanwezig.

COPPELSTOCKJES
De burgemeester van Spijkenisse en Hekelingen maakt
bekend, dat met ingang van 31 october a.s. iedere Zaterdagmorgen van 9-12 uur ter gemeentesecretarie rattenbrokjes verkrijgbaar zijn tegen betaling van drie cents per
stuk. Verstrekking zal plaats hebben in veelvouden van
tien stuks.

Bij de veehouder J . Stout , wonende Sintelweg 10 te
Spijkenisse , heeft een zeug 23 biggen ter wereld gebiecht .
Voor dekens overtrekken J. Troost, Voorstr. 10, Tel . 104,
Spijkenisse . Afhalen en thuis - bezorgen.
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De dorpsomroeper is eeuwenlang in functie geweest in Spijkenisse. De laatste actieve omroeper was Barend Smits, die tot in
1957 omriep. Het bronzen beeld, een creatie van beeldhouwer Ad Braat uit Zierikzee, is 180 cm hoog en bedoeld als een
hommage aan alle dorpsomroepers, die
Spijkenisse heeft gekend. In juni 1988
werd het beeld als allereerste activiteit
van de stichting onthuld door de Oud Spijkenisse kenner Cor Koornneef. Het
beeld staat op de plek waar omroeper Aart
Kabbedijk zijn ronde altijd begon, in de
schaduw van de oude dorpskerk.
Tekst Stichting Oud & Nieuw Spijkenisse
Geschreven door en gepubliceerd met toestemming van Daniël van Putten

Johan Vermeer - Foto: Emma de Boer

Daartoe had hij blijkbaar een verzoek
van het hoofd van het verzet op Voorne. Johan, gereformeerd opgevoed
met de slogan ‘Gij zult niet doden’ in
het achterhoofd, gaf toe aan de
smeekbede van de Nederlandse SS’er
om hem in leven te laten en liet hem
ontsnappen. Het gevolg was dat dit
de dood betekende van de broers Jan
en Johan Koene uit Zwartewaal en
twee Italiaanse onderduikers, die in
hun woonhuis verborgen waren. De
SS’er keerde uiteraard terug hetgeen
de dood van de broers en de onderduikers betekende.
Johan Vermeer heeft het zijn hele leven meegedragen. Toen hij evenals
zijn zuster Lida naar Canada wilde
emigreren werd hem een visum geweigerd met als reden dat hij te veel

kennis van wapens had. Johan, die
later als schipper zijn brood verdiende, had een zwak voor Canada en liet
daarom altijd de Canadese vlag fier
wapperen op zijn schip.
Johan wilde nooit veel vertellen over
zijn verzetsperiode. Hoe vaak ik het
hem ook vroeg.
Waarom hij het verzetskruis niet
kreeg en of het voor hem ooit werd
aangevraagd, heb ik nooit kunnen
achterhalen.
Wel is het heel vreemd dat bijna 40
jaar na de beëindiging van de Tweede
Wereldoorlog pas aan twee mensen
uit Spijkenisse het verzetskruis werd
uitgereikt. Zij die het wellicht zouden
kunnen vertellen zijn helaas overleden.

Daniël van Putten
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De Vereniging ontving bovenstaande foto van Klaas G.P. Koppen uit Geervliet

Op de foto zien we Dirk Smits met Hendrika Rensink, wonende aan de Parallelweg in Spijkenisse. De foto stamt uit circa 1930. Dirk Smits werkte voor de
tram, vandaar die pet. Dirk Smits, geboren op 12 mei 1857 en overleden op
29 januari 1945 is de zoon van Abraham Smits en Wilhelmina Pus. Hendrika
Rensink geboren op 26 juni 1857 en overleden op 27 augustus 1941 is de
dochter van Barend Rensink en Krijna Maasdam.
9

EENDENKOOIEN? Ook in Spijkenisse!
DE VERDWENEN VOGELKOOIEN (EENDENKOOIEN) IN SPIJKENISSE
HEKELINGEN EN SIMONSHAVEN - deel 4
Ingezonden door Ruud Dekker wonende te Heenvliet
Eén van de vele verdwenen eendenkooien in Spijkenisse en
Hekelingen was gelegen tussen Hauwersewegh en de nu nog
bestaande Dijkwal.
Eén van de vele verdwenen eendenkooien rond Spijkenisse en Hekelingen lag
midden in de Brabandsche polder tussen de Hauwersewegh en de nu nog bestaande Dijkwal. De (oude) Hekelingseweg was ook niet veraf. Op oude kaarten staat de plaats waar de eendenkooi was gelegen vermeld. Van alle verdwenen eendenkooien die rond Spijkenisse en Hekelingen lagen, zijn de restanten van deze eendenkooi nog het langst zichtbaar gebleven. Een oudSpijkenisser weet zich nog te herinneren dat de houtopstanden van deze
voormalige eendenkooi er nog waren toen hij als kind met de metselaars
meeging om de boerderij van de familie Mooldijk te bouwen. Deze - nu verdwenen boerderij nabij de Hekelingseweg - lag niet veraf van de plaats waar
de eendenkooi was gelegen. Het moet omstreeks 1935 zijn geweest. De laatste restanten van deze houtopstanden verdwenen echter als gevolg van de
inundatie tijdens de oorlog in 1944/1945. Door de uitbreiding van Spijkenisse
is vervolgens ook de kenmerkende perceelvorm van de eendenkooi geheel
verdwenen. Niets herinnerd meer aan deze voormalige eendenkooi. Op de
laatste kaart is de huidige situatie aangegeven en de plaats waar de eendenkooi ongeveer heeft gelegen.

Een fragment uit de kaart van de Ring van Putten, gemaakt volgens de opmeting van Daniel
Schellinx in 1616, op kleiner formaat getekend door Bernard de Roy, ingenieur en landmeter van
“De Ring van Putten uit 1701 waarop de vogelkooi is ingetekend.
Aan de Meeldijk in Hekelingen
Boerderij van Arie Mooldijk
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In het midden (op de scootmobiel) de heer Van der Sluijs met zijn verzetskruis opgespeld tijdens
de herdenking. Naast hem de heer Bert Koornneef, die het verzetskruis voor hem aanvroeg,

Wel verdiend maar nooit gekregen.
Zonder iets te kort te willen doen aan
de toekenning van het verzetskruis
aan eerder genoemde heren was er in
Spijkenisse één man, die de onderscheiding van het verzetskruis méér
dan verdiend heeft, maar dit helaas
nooit heeft gekregen. Zijn naam is
Johan Vermeer, in de volksmond
‘Zucchie’ genaamd. Johan Vermeer
heeft zich meer dan ooit verdienstelijk
gemaakt in het verzet. Zo bracht hij
met gevaar van eigen leven, Canadese soldaten over de Spijkenisserbrug
om hen daarna verder te vervoeren.
Johan kreeg tijdens de hongerwinter
op het einde van de oorlog van Frans
Braal, commandant van het verzet in
Rockanje, opdracht om 30 Rotterdamse bleekgezichtjes ’s avonds laat stiekem over de Oude Maas te zetten. Hij
deed het met een oude lekke roei-

boot. Vanuit Poortugaal stak hij in die
gammele boot een aantal keren de
Oude Maas over en meerde af in het
Allemanshaventje. Daar ving boer
Japhet Hoorweg die kindertjes op en
bracht ze onder in zijn boerderij. Of
er ook Joodse kindertjes bij waren,
wist hij niet.
Johan leerde verzetsmensen uit Spijkenisse omgaan met wapens zoals
Stenguns en gaf hen schietles in de
boerderij Vogelenzang. Johan was
voor de oorlog in dienst bij de Mareschaussee en wist dus wat wapens
waren. Ook trainde hij mannen uit het
verzet in Rockanje en Oostvoorne in
het omgaan met wapens. Johan deed
daarna tal van andere zaken voor het
verzet. Wat Johan waarschijnlijk werd
aangerekend is het niet doden van de
Nederlandse SS’er Van Noort in Zwartewaal.
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Restanten van de kooi zijn ook nog zichtbaar op de topografische kaart 1850
waarvan hier een fragment is afgebeeld.

De huidige situatie met de plaats waar de eendenkooi ongeveer heeft gelegen.

IK HERINNER MIJ...
DE OPENBARE ULO VAN TOEN

Inzet: Mirjam Cohen - Een Joodse onderscheiding uitgereikt aan het echtpaar Van der Sluijs.

Terwijl in heel veel gemeenten in Nederland het verzetskruis door burgemeesters werd uitgereikt. Over de
uitreiking van het verzetskruis werd
contact opgenomen met de gemeente
Spijkenisse. Daar kreeg men destijds
van locoburgemeester Koos van Leen
te horen dat men zich niet bemoeide
met het uitreiken van verzetskruizen.
Een opmerking, die van der Sluijs
enorm krenkte. Zo meldde het persbericht in het Nieuwsblad Voorne Putten destijds.
Het 2e verzetskruis
Jan Lankhaar, een vroegere graanhandelaar uit Spijkenisse, kreeg het
verzetskruis pas in 1984 uitgereikt.
Hij was toen 81. Deze, voor oud verzetsstrijders een sieraad van erkenning, werd hem destijds opgespeld
door de voorzitter van het voormalig
verzet in Zuid-Holland de heer C. Vogelaar.

Ook dit keer geen uitreiking door burgemeester Cees de Groen, die hiervoor wél was uitgenodigd door de organisator van de bijeenkomst neef
Teun Lankhaar. Teun: ‘ spijtig dat de
burgemeester het verzetskruis niet
wilde opspelden met als commentaar
dat hij niet wilde afwijken van de regel, die sinds 1 januari 1984 gold en
die luidde dat de verzetskruizen niet
meer officieel werden uitgereikt. Later
in de middag zei mr. Arie Bakker, als
vertegenwoordiger van de VVD bij de
uitreiking aanwezig, dat indien men
hem als locoburgemeester gevraagd
had de onderscheiding uit te reiken,
hij dan gerust die gedragsregel had
mogen overtreden. Zo vermeldde
althans de krant Het Rotterdams
Nieuwsblad in oktober 1984.
Hoe dan ook Jan Lankhaar was reuze
vereerd dat hij op hoge leeftijd de
onderscheiding alsnog had ontvangen.
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Ik zat in de tweede of derde klas van
de Openbare Ulo in Spijkenisse. Het
was een vrij nieuwe school, die was
gevestigd aan de Karel Doormanstraat net na de brug over de
‘beuzem’. Toen heette die brug nog
gewoon de tweede heul.
Op school kregen wij op een bepaald
moment een nieuwe leerkracht. Zijn
naam: meneer Vonder. Een boomlange kerel. Tot mijn opperste verbazing
was meneer Vonder getrouwd met
een pikzwarte vrouw. Ik vermoed een
Surinaamse. Nu hadden wij in Spijkenisse al wel juffrouw Wijnschenk, een
lichtgekleurde onderwijzeres op de
Openbare Lagere School maar haar
huidskleur was in schrille tegenstelling
tot mevrouw Vonder, vrij licht.

Op een keer maakte Adriaan het zo
van eieren door Vonder steeds weer
te tergen, waarna deze driftig naar de
schoolbank van Adriaan liep en deze
zo’n enorme optater gaf dat Adriaan
tegen Wiep Verhoef, de zoon van
Wika Lips (werker in kerkelijk arbeid)
botste, waardoor Wiep zo de bank
uitschoot en tot zijn pech tussen de
banken belandde met zijn oor op een
hard stuk ijzer. Gevolg: het bloed
spoot van alle kanten uit zijn oorschelp. Paniek in de klas.

Meneer Vonder had het op dat moment ook niet best want als toevallig
meneer Jorritsma, het hoofd der Ulo,
langs gekomen zou zijn, dan had er
wat gezwaaid. Vanaf dat moment was
het rustig in de klas, tenminste als
meneer Vonder les gaf. Zeker toen
Volgens mij was mevrouw Vonder de Adriaan Gardenier de volgende dag
allereerste vrouw met zo’n donkere
tijdens de pauze op het terrein van de
huidskleur in Spijkenisse. Meneer
school kreunend tegen ons zei:
Vonder had één maar. Hij kon geen
“jongens, die klap was zo hard dat
orde houden in de klas. En donderste- mijn schouder enorm blauw is gewornen zoals Adriaan Gardenier uit Heke- den en ik nu mijn arm nauwelijks kan
lingen maakten daar maar wat graag optillen.
gebruik van.
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een stukje voorbij de Coöperatieve
Boerenleenbank, verdiept lag. Het
winkelpand beschikte over uitklapbare markiezen. Die lange meneer Vonder lette ongetwijfeld niet op. Hij liep
met zijn hoofd tegen de laaghangende
markiezen aan. Gevolg een fikse
hoofdwond tussen zijn stekeltjeshaar.
Wij als leerlingen van de Openbare
ULO vonden het wat stoer toen onze
‘meneer Vonder’ met een hoofd vol
pleisters voor de klas stond.

Hij werd nog populairder.
In mijn herinnering verdween hij weer
snel als leraar van de Openbare Ulo
en ook heb ik hem helaas niet meer
ontmoet op de reünie. die in 1987
werd gehouden.
In mijn herinnering blijft meneer Vonder altijd de leraar die de belhamel
van de klas Adriaan Gardenier een
enorme opdoffer verkocht. Zijn lesgeven verliep daarna altijd uitermate
ordelijk.

C.H. van Wijngaarden

VERZETS(HERDENKINGS)KRUIZEN
IN SPIJKENISSE WERDEN SLECHTS
TWEE VERZETSKRUIZEN UITGEDEELD.

Een foto van het begin van de Voorstraat uit het jaar 1960. De markies van het pand van Jan
Troost is maar nauwelijks te zien. Links op de foto: mevrouwTrijntje Vermeer, de vrouw van Lau
de Visboer. Het meisje dat fietsend aankomt is Francina Muizer op haar Benzofiets.

Drie weken later was zijn situatie weinig verbeterd. Alléén klagen bij het
hoofd van de ULO was er toentertijd
niet bij. Dat deed je niet en zeker je
ouders hadden toen nog het standpunt van: ‘je zult het wel verdiend
hebben.’

Nederlands Indië, waar hij als dienstplichtig soldaat de oorlog van Nederland tegen, wat toen al genoemd
werd de republiek Indonesia, meemaakte. Onze leraar vertelde ons van
zijn avontuur daar en steeg daardoor
nog hoger in ons aanzien.

Sinds die uitgedeelde klap van meneer Vonder bleef het altijd opmerkelijk rustig als hij les gaf.

Lelijke hoofdwond. Op een dag
trad meneer Vonder ons klaslokaal
binnen met een aantal pleisters op
zijn hoofd. Hij had destijds stekeltjeshaar. Wat was er gebeurd? Het echtpaar Vonder, dat in de Molenwei
woonde, ging op een zaterdag uit
winkelen. Dé winkelstraat was natuurlijk De Voorstraat. In die Voorstraat had je op nummer 10 de winkel
van Jan Troost, herenkleding en manufacturen, die vanuit de Molenwei

Zeker na die keer, dat tijdens een
schoolreis meneer Vonder in zwembroek verscheen en wij als schooljongens aan de rand van het zwembad
zijn kuitbeen zagen, met daarop een
enorm litteken. Op de vraag aan meneer Vonder waar hij dat litteken had
opgedaan vertelde hij ons van zijn
oorlogsavontuur in het toenmalige
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Nog niet zo lang geleden werd mij de vraag gesteld
aan wie in Spijkenisse het verzetskruis werd uitgereikt? Ik wist het antwoord niet direct. Eén weet ik er
zei ik direct. Aan Jan van Joost. Nee beter gezegd Jan
Lankhaar. Maar, zo was mijn antwoord, ik vraag het
wel even na. Persvoorlichting van de gemeente Nissewaard gebeld en de vraag gesteld wie in Spijkenisse
het Verzetskruis na de tweede wereld oorlog had gekregen. Men bleef het antwoord schuldig en verwees
mij naar Het Streekarchief in Brielle. Per e-mail de
vraag gesteld maar die bleef helaas langer liggen dat
verwacht en toen ik toch in het streefarchief moest
zijn, was het antwoord op mijn vraag snel gevonden.
Pas in 1982
Het allereerste verzetskruis werd pas
in 1982 uitgereikt aan Arie van der
Sluijs , destijds 72 jaar. Tijdens de
tweede wereldoorlog woonde hij en
zijn gezin aan de ‘pit van Andeweg’.
De toekenning van deze onderscheiding werd bewerkstelligd door twee
vrienden van Arie, die hem goed kenden en wisten wat hij allemaal gedaan
had in de oorlog. Zo verborg het echtpaar Van der Sluijs een joods meisje
gedurende de oorlog. Onder de naam
Marietje Barendse ging ze hier gewoon naar de Christelijke lagere

school. Het meisje Mirjam Cohen
overleefde de oorlog en komt nog regelmatig naar Spijkenisse. Arie van
der Sluijs kreeg daarvoor een Joodse
onderscheiding, waarop hij erg trots
was. Ook verspreidde Van der Sluijs
verzetsblaadjes o.a. Trouw in de oorlog. De wijze waarop hij die verboden
krantjes vervoerde was aan de binnenkant van zijn rubberlaarzen met
zijn broek erover. Minder trots was
Arie op de manier waarop het verzetskruis werd uitgereikt. Het werd
hem gewoon vanuit Amsterdam toegestuurd.
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