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VAN DE VOORZITTER 

Met de zomer voor de deur ligt er weer een Ouwe Heul op uw deurmat. Op-
nieuw een aantal verhalen over het oude Spijkenisse, maar ook het verslag 
van de ledenvergadering. Tijdens deze ledenvergadering zijn een aantal sug-
gesties gedaan voor de activiteiten van de vereniging of het bestuur. Zo zal 

het bestuur nog verder kennis maken met de andere historische verenigingen 
in Nissewaard. We hebben al aangegeven dat het gewoon kennismaking is en 
kijken waar we mogelijk samen kunnen werken. Wij gaan er vooralsnog van 
uit dat iedere kern zijn eigen historische vereniging houdt.  

Het andere verzoek is om in de Ouwe Heul te vermelden als er een “Oud” 
Spijkenisser is overleden. Daarover moeten we binnen het bestuur nog spre-
ken en dan bekijken hoe we dat het beste kunnen doen. Het was al duidelijk 

dat de betreffende familie er ook in mee moet stemmen. U zult er zeker nog 
over horen of lezen. 

Inmiddels is de tentoonstelling over 70 jaar bevrijding in de Boekenberg al 
bijna afgelopen. Ik heb genoten van de opening en veel positieve reacties 
over de tentoonstelling gehoord. Ook vanaf deze plek wil ik nog eens iedereen 
bedanken voor het werk dat hij/zij gedaan heeft. 

Nu zijn er weer nieuwe plannen voor de Open Monumentendag. Zoals bijna 

alle voorgaande jaren zullen we weer een fietsroute uitschrijven waarbij we 
een aantal oude kernen van onze gemeente Nissewaard op zullen nemen. En 
natuurlijk is er medewerking bij de tentoonstelling in het stadhuis en bij Film-
zaal de Hoog. Bij de Filmzaal zullen we aandacht besteden aan Kunst in, en 
over Spijkenisse, ook aan de oude Ambachten die vroeger in Spijkenisse be-
oefend werden wordt aandacht besteedt.  We zoeken nog naar de juiste af-

beeldingen en oud gereedschap.  

Vanzelfsprekend zijn er ook weer oude, meestal bekende,  foto’s te zien. Zo-
als gewoonlijk levert dit weer voldoende gesprekstof op om weer eens over 
het oude Spijkenisse te filosoferen. Ik nodig u nu al uit om te komen kijken. 

Rest me nog om u veel leesplezier in deze Ouwe Heul te wensen. 

Ulrike Bouman 
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PUZZELPAGINA 

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 

VOLKSCULTUUR 

 

 

Waarvoor werd 

dit voorwerp ge-

bruikt? 
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OPLOSSING PUZZELFOTO 

OPLOSSING VOORWERPEN VOLKSCULTUUR 

Plonie van Genderen: De foto is genomen op de Voorstraat voor de textiel– 

lingerie winkel van de gezusters Mooldijk, die hier hun straatje/stoep aan het 

schuren zijn. 

Leen Kok: Het zijn de dames Mooldijk voor hun winkel in de Voorstraat tussen 

timmerman de Jongh en Slijterij van Genderen. Toen waarschijnlijk nummer 

40. Ik ben er geboren. Het pand is verkocht in 1938 door de moeder van de 

dames aan mijn vader, die een sigarenwinkel is begonnen. 

Foto: Addie De Vogel-Engelen 

Strikval voor muizen, gemaakt van de tap-

kraan van een biervat, omstreeks 1870. De 

val toont hoe op een vindingrijke manier ver-

sleten huisraad werd hergebruikt. 

Plonie van Genderen: Gezien de katten naast 

het plaatje, is dit dan misschien een muizen-

val? 
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 om “oud” Spijkenissers. De vraag is wie is een “oud” Spijkenisser? De 

 familie van de overledene moet zelf aangeven of plaatsing in de 

 nieuwsbrieven gewenst is. 

 Jaap Bouman meent dat die gegevens mogelijk uit datagegevens van 

 de gemeente kunnen worden opgevraagd. Binnen de besturen van de 

 instellingen moet overleg gepleegd worden. 

 Marijke Kok vraag aan de voorzitter of zij zelf de website gemaakt 

 heeft. Dit kan zij bevestigend beantwoorden, alleen het opladen is nog 

 niet gelukt. Het maken van de website kon gemaakt worden door 

 nieuwe software te kopen. 

10. Einde vergadering: 20.45 uur; er wordt tot negen uur een kleine 

 pauze ingelast.  

Na de pauze werd er een fotocollectie van zowel oud, als redelijk 

nieuw Spijkenisse getoond. 

WH/23-04-2015 

 3 

AUBADE HOORDE BIJ KONINGINNEDAG 

In de jaren 2000 tot januari 2003 schreef de Vereniging Historisch Spijkenisse 
artikelen voor de Voorlichtingskrant. Hieronder een van de stukken uit april 
2000.  Daarbij moet vermeld worden dat er toen nog vermeld werd dat de 
heer Aad Boer nog steeds actief is. Nu 15 jaar later is dat jammer genoeg niet 

meer het geval.  

De maand april stond ook in het recente verleden van Spijkenisse in het teken 
van de voorbereidingen voor Koninginnedag. Vooral de kinderen keken er 
naar uit. Geen les op school, maar spelletjes! Alle volwassenen hadden in die 
tijd een vrije dag, maar de leerkrachten hadden de taak om de jeugd bezig te 

houden en vooral er op toe te zien dat Koninginnedag als zodanig werd be-
leefd en gevierd. 

Burgemeester P.J. Bliek stimuleerde de liefde voor het Koningshuis en hechtte 
er veel belang aan dat er op Koninginnedag vaderlandse liederen werden ge-
zongen. De liederen uit Valerius Gedenkklank vormden de bron. Weken van te 
voren werd er dan ook flink gerepeteerd op 'Wien Neêrlands Bloed”, “Ferme 
jongens stoere knapen” en 'Waar de blanke top der duinen”. 

Waar de blanke top der duinen  

Schittert in de zonnegloed  

En de Noordzee vriend'lijk bruisend  

Neêrlands smalle kust begroet  

Juich ik aan het vlakke strand  

Juich ik aan het vlakke strand  

'k Heb u lief mijn Nederland  

'k Heb u lief mijn Nederland. enz. 

Ferme jongens, stoere knapen 

Foei hoe sufferd sta je daar  

Zijt ge dan niet welgeschapen  

Zijt ge niet van zessen klaar  

Schaam je jongens en ga mee  

Naar de zee, naar de zee  

Schaam je jongens en ga mee  

Naar de zee, naar de zee. enz. 

Op Koninginnedag was het om 9.00 
uur tijd voor de aubade. Alle kinderen 
van de openbare school 

De Nachtegaal en van de 

School met de Bijbel aan 
de Zijlstraat gingen ge-
tooid met oranje strikken 
in het haar of een sjerp 
naar het gemeentehuis 
op het Noordeinde. 

Voor dit fraaie gebouw uit 

1885 met een kroonlijst 

van gemetselde boogjes 

stond dan al de voltallige gemeente-

raad opgesteld om de aubade in ont-

vangst te nemen. 

Wiebelig krukje. Hoofdmeester G. Ha-

goort van de Nachtegaalschool had de 

leiding en werd bijgestaan 

door een mondharmoni-

caspeler en een tromme-

laar. Hij stond daarbij op 

een wiebelig krukje en 

kon zich af en toe nauwe-

lijks staande houden. Na 

een driewerf “hoera” voor 

de Koningin, vertrokken 

de kinderen naar hun 

scholen en kon het feest 

echt beginnen. Spelletje als vlaggetjes 

steken, zaklopen, koekhappen, krui-

wagen- en hoepelrace waren toenter- 
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tijd populair. Voor alle kinderen was 

er ranja en soms ook nog snoep. 

Rond het middaguur was het feest 

afgelopen en gingen de meeste kinde-

ren met hun ouders naar de muziek-

tent aan de haven, waar de muziek-

vereniging Oefening en Ontspanning 

optrad. Een andere mogelijkheid was 

het voetbalveld achter het GEB-

gebouw in Spijkenisse Noord, waar 

voetbal en gymnastiekdemonstraties 

te zien waren.  En ‘s avonds was er 

voor de ouderen onder de jeugd  na-

tuurlijk het Oranjebal, maar dat was 

dan wel in het Dorpshuis van Hekelin-

gen. Toen het gemeentehuis aan het 

Noordeinde te klein werd en de burge-

meester telkens zijn kamer uit moest 

als er een huwelijk werd voltrokken 

en de ambtenaren op de gang hun 

werk moesten doen, werd het tijd 

voor een nieuw Raadhuis der Ge-

meente. Het werd in 1957 gebouwd in 

plan West, het gebied rond het huidi-

ge Koningin Julianaplein. De Rotter-

damse architect M.C.A. Meiscke te-

kende voor het ontwerp. 

1958—Koninginnedag op het Noordeinde Aubade gemeentehuis Kon. Julianaplein 

Nieuwe gemeentehuis. Het nieuwe 

gemeentehuis was een enorme verbe-

tering, zowel voor het personeel, 

maar zeker ook voor de aubade op 

Koninginnedag. De gemeenteraad kon 

onder aanvoering van de burgervader 

plaats nemen op de trappen van het 

gemeentehuis. De Shell-harmonie 

onder leiding van meester Haagoort 

vatte post naast de trap en de kinde-

ren en andere belangstellenden op het 

grasveld ervoor. Het verhaal gaat dat 

door alle trillingen van de muziek en 

het trappelen van de voeten, de wor-

men in het grasveld massaal naar bo-

ven kwamen tijdens de aubade. Menig 

kind kon het niet laten de glibberige 

beestjes op te pakken en er mee te 

gooien, hetgeen voor grote hilariteit 

zorgde.  

Het jaar 1960 werd 15 jaar bevrijding 

gevierd. De scholen bereidden zich 

niet alleen voor op Koninginnedag, 

maar ook op een grandioos bevrij-

dingsfeest. De opdracht was om het 

thema oorlog en vrede op de één of 

andere manier uit te beelden. Het be-

drijfsleven leende karren en wagens 

uit. De wagen met de schoven graan 

en bergen bieten met als titel Honger- 
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 7. Begroting 2015 

 De begroting 2015 wordt goedgekeurd en ziet er als volgt uit: verwach-

 te inkomsten € 1.750,— en de verwachte uitgaven eveneens € 1.750,— 

 Annie de Hoog: De kosten van de bank zijn, in verhouding met de om

 zet, te hoog. De kosten van transacties zijn aan vereniging en stichting

 en (zakelijke rekeningen) en er valt niet aan te tornen. 

8. Activiteiten 

 De plannen zijn: Tentoonstelling 70 jaar bevrijding, dit in samenwerking 

 met de Oudheidkamer Spijkenisse. Beide exposities zijn te zien in de 

 maanden mei en juni. De Oudheidkamer gaat vooralsnog geen extra 

 dagen open.   

 Stadwandelingen met scholen in het kader van de BCE, andere groepen 

 op aanvraag. Nel en Julius doen wandelingen over de oude begraaf

 plaats. 

 Deelname aan de Open Monumentendag. In naam van de VHS worden 

 twee panelen samengesteld. Verder wordt een fietsroute uitgezet en 

 wordt assistentie bij Filmzaal De Hoog verleend. 

 Het uitje staat gepland op 8 augustus 2015. 

 In 2015 wordt de website gelanceerd en de Ouwe Heul verschijnt vier 

 keer. 

 Intentie: Samenwerking (actief niveau) met andere instellingen die min 

 of meer hetzelfde doel nastreven. Kijken om contact te leggen met an

 dere historische groepen in de nieuwe gemeente Nissewaard. Op ter-

 mijn worden de besturen van Zuidland en Geervliet uitgenodigd. 

9. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

 Nel en Julius hebben zich beschikbaar gesteld om voortaan deel te ne

 men in de Werkgroep Stadwandelingen. Niettemin wordt nog steeds 

 gekeken of de werkgroep meerdere gidsen kan aantrekken. Het Hospice 

 heeft belangstelling getoond in een excursie over de begraafplaats. 

 Herbert: Samenwerking met andere groepen moeten gericht zijn, maar 

 een ieder moet zijn eigen identiteit behouden.  

 Cees van Wijngaarden geeft het bestuur, met name de secretaris, een 

 compliment voor de kwaliteit van de Ouwe Heul en de panelen. 

 Cees van Wijngaarden stelt voor een samenwerking aan te gaan over 

 vermelding in de diverse organen van verenigingen/stichtingen om bij

 voorbeeld namen van overledenen te vermelden. De vergadering meent 

 dat een ieder daar misschien niet gelukkig mee is, er zijn mensen die 

 dit mogelijk niet willen. Het gaat hier niet alleen om leden, maar ook 
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VERSLAG LEDENVERGADERING 2015 

Verslag van de Ledenvergadering d.d. 13 april 2015 

Aanvang: 19.30 uur in de grote zaal van de Michaëlkerk 

1. Welkom 

 Ulrike heet iedereen welkom. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 - Tijdens deel twee van de vergadering zal de voorzitter een foto

  presentatie houden over het Spijkenisse van toen en nu; 

 - Afwezig na kennisgeving: de dames A. Koornneef en J. van Esch, 

  de heer en mevrouw B.C. van Bodegom en de heer D. Kinder- 

  mans; 

 - 22 leden hebben de presentielijst getekend. 

 

3. Vaststellen agenda en notulen 2 april 2014 

 De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld. 

 De notulen van 2 april 2014 worden goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 2014 

 Het jaarverslag staat in de Ouwe Heul van maart 2015. 

 Opmerking van H. Westland: de rondleidingen over de oude begraaf

 plaats, door Nel en Julius is het kader van de B.C.E. en zijn niet opge-

 nomen in het jaarverslag. Een correctie/aanvulling volgt in de Ouwe 

 Heul van juni 2015. 

5. Financieel verslag 

 - Het financieel verslag wordt uitgedeeld en wordt mondeling door 

  de penningmeester toegelicht; 

 - Het saldo 31 december 2014 (bank en kas) is € 3.350,56;  

 - Woordvoerder van de kascontrolecommissie, Annie de Hoog,  

  doet verslag. De financiën blijven in balans; 

 - Aan de penningmeester wordt decharge verleend. 

 

Bert van Bodegom: Wordt er nog ergens voor gespaard? De penningmeester 

legt uit dat uit de tegoeden diverse activiteiten gefinancierd worden. De ver-

houding inkomsten/uitgaven zijn al jaren nagenoeg hetzelfde. Er zijn geen 

afschrijvingen omdat computers en printers privébezit zijn. 

6. Verkiezing kascontrolecommissie  

         Tot de kascontrolecommissie zijn gekozen: Annie de Hoog en Bert van  

         Bodegom. 
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winter kreeg de eerste prijs.  

Buurthuizen. Naarmate Spijkenisse 

groeide, werd duidelijk dat niet alle 

onderwijzers ervoor voelden om de 

vaderlandse liederen in te studeren en 

zeker ook met  de taak van meester 

Haagoort over te nemen. De aubade 

verdween min of meer geruisloos. De 

laatste was in 1969. Koninginnedag 

werd ook een vrije dag voor de leer-

krachten en de feestelijkheden wer-

den voortaan georganiseerd door de 

buurthuizen en verenigingen. 

Het Klimroos– en Ridderwerk van de 

Gereformeerde kerk in Spijkenisse 

Noord floreerde. In de wijk Noord or-

ganiseerde deze organisatie onder 

leiding van Aad Boer vele Koninginne-

dagen. Hij introduceerde de  strippen-

kaart voor de spelletjesmarkt. Velen 

zullen zich de kramen herinneren 

langs de Churchilllaan en het pols-

stokspringen over een singel, de op-

tocht met versierde fietsen en nog 

meer van dit soort activiteiten. Aad 

Boer is lang actief gebleven en zorgde 

er altijd voor dat Koninginnedagen 

een feest van herkenning waren.  La-

ter werden de Koninginnendagen ge-

vierd in de Voorstraat, Nieuwstraat en 

bij het Marktplein.  En de Aubade? Die 

vindt nog steeds plaats, maar nu op 

de pleintje voor het Stadhuis.  

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA 

Jaarlijks uitje op 8 augustus 2015 
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DE MANNETJES OP DE KROM 

SPIJKENISSERS LIEPEN VEEL OP KLOMPEN VAN ROOIMANS 

Spijkenisse had vroeger een eigen 
klompenmakerij. In 1929 kwam Arie 
Rooimans van Hoogvliet naar Spijke-
nisse en begon aan het Noordeinde 

een klompenmakerij. Hij maakte de 
klompen met de hand en gebruikte 
jaarlijks de stammen van dertig wil-
gen- en populierenbomen. 

 
Na een jaartje ver-
huisde hij naar de 

Nieuwstraat. Zijn 
werkplaats werd een 
grote houten schuur 
langs de Hekelingse 
stoep. Ook hier wer-
den de klompen met 

de hand gemaakt. De 
boomstammen moes-

ten met de trekzaag 
doormidden gezaagd 
worden. Vaak moest 
de oudste dochter Cor 
haar vader helpen om, 

door te duwen en 
trekken, de ruw ge-
tande trekzaag het werk te laten 
doen. Blijkbaar was Arie een klom-
penmaker met visie want er werd 

midden jaren dertig geïnvesteerd in 
machines en zo ontstond de machina-

le klompenmakerij Rooimans. 

 
Grote productie. Met de komst van 
de machines groeide de productie 
enorm. Werden er voorheen jaarlijks 
dertig bomen aangekocht om tot 
klompen te worden omgevormd, nu 
had men 300 bomen nodig om de 

honger van de machines te stillen. 
Arie Rooimans kon het niet meer al-
leen af en zijn zonen Leen en Maarten 
kwamen hem helpen. Ook Teun Groe-

neveld ging aan de slag in de klom-
penmakerij.  
 
Wie veel produceert moet ook veel 
verkopen. Al kostten klompen toen 

slechts 35 tot 50 cent per paar en kin-
derklompen een kwartje, het kleine 
Spijkenisse bood een te kleine afzet-

markt. Er werd een auto gekocht en 
men ging de boer op 
om klompen te verko-
pen. Eerst deed Leen 

dit, later Maarten.  
 
Aan het begin van de 
oorlog kreeg Arie Rooi-
mans het aan de stok 
met een Duitse officier. 

Een zware boomstam 
lag dwars over de weg 
en Rooimans was met 
zijn dochter de boom 
aan het doorzagen om-
dat deze anders niet te 
verplaatsen was. "Weg, 

weg", snauwde de Duit-
ser voor wie de weg versperd werd. 
"Dat duurt even", zei de klompenma-
ker, "we moeten de boom eerst door-

zagen." "Weg, weg, aber schnell", 
schreeuwde de Duitser, die nijdig 
wachtte. Stoïcijns zaagde Rooimans 

verder. Toen dat niet goed bleek, 
stopte hij en ging naar binnen. De 
Duitser woedend achterlatend.  
 
De klompenmaker stierf 57 jaar oud 
in 1942. Zijn zonen zetten samen met 

de weduwe het bedrijf voort. Bomen-

hout was nauwelijks meer te koop en 
werd schreeuwend duur.  De klom-
penfabricage loonde niet meer en kort 
na de oorlog werd de fabricage dan 
ook gestopt.  
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De B.P.M., die voor de oorlog van de 

Sluisjesdijk naar Pernis verhuisde, 

maakte, met de anderen die reeds in 

deze omgeving waren gevestigd, dat 

Spijkenisse uiterlijk een agrarisch 

dorp bleef, maar onder haar bewoners 

vele fabrieksarbeiders telde. 

In Spijkenisse zelf ontstonden in de 

laatste van de dertiger jaren echter 

ook enkele, voorlopig nog kleine fa-

briekjes. Aan de toenmalige Achter-

weg, thans Ie Heulbrugstraat geheten 

werd een boerderij verbouwd tot 

melkfabriek, eerst particulier, later 

overgegaan in handen van de C.M.C., 

die zich langzamerhand uitbreidde. 

Enkele honderden meters verder, te-

genover de Christelijke School richtte  

J . Neuteboom een bandenfabriekje 

op, liever gezegd een vulkaniseerbe-

drijf, waaruit later “Spijkstaal” zou 

groeien, de landbouw wagenfabriek.  

De Voorstraat had toen nog een heel 

ander uiterlijk als thans. Op de hoek 

bij het Noordeinde trof men toen nog 

de boekhandel- levensmiddelenzaak 

van de familie Villerius aan, en aan 

het andere einde de oude boerderij 

van Vermeer. Daar tussenin stond 

nog het oude café van de  Jong en dat 

van  Verweel, hetwelk later als zoda-

nig ophield te bestaan. Tegenover het  

“Kaaislop” woonde nog de burge-

meester, en bij de smederij van Ver-

linde stond bij goed weer altijd een 

groepje jongens nieuwsgierig te kij-

ken, wanneer er een paard beslagen 

werd. Tweemaal per jaar was er te 

Spijkenisse feest; dat was ter gele-

genheid van de kermis die toen nog 

zeer uitgebreid was en op 31 Augus-

tus.  De verjaardag van Koningin Wil-

helmina werd vanouds uitbundig ge-

vierd,  ‘s morgens vroeg begon het 

feest met een optocht van de leerlin-

gen van de twee lagere en de kleuter-

school. Getooid met vlaggetjes en de 

bekende oranjesjerpen verzamelden 

de jongens en meisjes zich reeds 

vroeg in de morgen op het parkeer-

terrein. Voorafgegaan door het fanfa-

recorps trok de stoet dan door het 

dorp. In de middag waren er kinder-

spelen, waar zeer veel belangstelling 

voor was van de ouderen als toe-

schouwers. Dit gebeurde altijd op een 

feestwei, dat was meestal die van de 

heer R . Hogenboom aan de Kerkweg, 

naast de noodslachtplaats. Later op 

de dag beproefden de ouderen hun 

krachten en kunsten bij het ringetje 

rijden, per paard of met de sjees, 

mastklimmen, koekhappen, blaastrap-

pen, paren kruien en vele andere 

wedstrijden. Het feest eindigde vaak 

met vuurwerk, omstreeks het midder-

nachtelijk uur. In de winter, wanneer 

er ijs  was, hadden veel jonge mensen  

en niet alleen uit Spijkenisse, er een 

lange tocht voor over om goed 

schaats te kunnen rijden. Over de 

boezem gleden ze daar naar het 

“Oostenrijk”, de grote plas water gele-

gen tussen Spijkenisse en Zuidland. 

Op alle 4 de hoeken van deze grote 

baan trof men dan een tent aan, waar 

vooral veel anijsmelk en warme punch 

gedronken werd. De wedstrijden, die 

daar uitgeschreven werden, waren 

ook altijd geweldig in trek. De oorlog 

heeft vele tradities gebroken. 

Niemand gaat meer naar het Oosten-

rijk . 
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Op de Welplaat was een grote hoe-

veelheid griendhout voorradig, dat 

met vletten naar de Bandka werd ge-

transporteerd, waar het werd ver-

werkt. Aan de Schenkeldijk vond men 

huisnijverheid, n.l. een sigarenmakerij 

van P. van Bodegom. De gehele week 

zat hij zijn producten te vervaardigen. 

 

Als het zaterdag was geworden, reed 

hij er met de fiets op uit om zijn siga-

ren aan de man te brengen. In het 

begin van de dertiger jaren vond ook 

de restauratie van de Nederlands Her-

vormde kerk plaats. Het oude gebouw 

vertoonde bedenkelijke neigingen van 

verval, en er was heel wat aan te re-

pareren. Rondom de kerk heeft men 

een aantal steunberen aangebracht 

die verzakkingen moesten voorko-

men. 

Ook de toren, die reeds aanmerkelijk 

scheef stond, werd daarvan voorzien. 

Voor de restauratie was in de toren 

nog een cel, waarin onder andere 

plaats was voor hen, die te diep in het 

glaasje hadden gekeken. Het is toen 

nogal eens voorgekomen, dat zo’n 

heerschap zijn ergernis over zijn een-

zame afsluiting luidruchtig te kennen 

gaf tijdens een kerkdienst. 

Het Vredehofplein, tot  voor enkele 

jaren “parkeerterrein” geheten, noem-

de men toen kortweg “de Kooi”. Er 

stond een grote houten schuur met 

een afdak, waar auto’s geparkeerd 

stonden; voor de jeugd van de nabij 

gelegen school een ideaal oord om te 

spelen. 

Om deze kooi heen liep, toen nog een 

grondweg, die van tijd tot tijd de no-

dige en onnodige plassen vertoonde. 

In deze omgeving kwam het Groene 

Kruisgebouw tot stand. Een sierlijk 

gebouw, waarin ruimte was voor art-

sen, die er spreekuur konden houden. 

Enkele jaren voor de Tweede Wereld-

oorlog begon men te Spijkenisse aan 

een groot project: de verbetering van 

de straten en het vervangen van de 

stoepjes door trottoirs. Om in het ge-

hele dorp gelijk dit werk ter hand te 

nemen ontbraken de nodige contan-

ten. Daarom begon men met het 

Noordeinde en het aansluitende ge-

deelte Voorstraat tot aan de Kerk-

straat , de rest van de Voorstraat en 

de Nieuwstraat kwam tenslotte eerst 

na 1943 aan de beurt. Een belangrijk 

gebeuren voor Spijkenisse was ook de 

aanleg van de Groene Kruisweg;  een 

werk dat enkele jaren na 1930 in be-

slag nam. De verbinding met de om-

liggende gemeenten  waren voordien 

slecht geweest. 

Alle vervoer ging via hoge, vaak smal-

le grinddijken, de weg, die men thans 

nog van Hoogvliet tot Poortugaal 

evenwijdig aan de Groene Kruisweg 

ziet lopen, vormden toen de kortste 

verbinding met Rotterdam. 

De crisis bracht ook te Spijkenisse 

veel armoede. De boeren konden hun 

oogst vaak niet tegen lonende prijzen 

verkopen en daar waren de arbeiders 

de dupe van. Het was dan ook geen 

wonder dat de fabrieken op  de Von-

delingenplaat als werkobject steeds 

meer in trek kwamen.  
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Geschreven door en gepubliceerd met toestemming van Daniël van Putten 

Wel bleven klompen te koop in de schoen- en klompenhandel van de weduwe 

Rooimans aan de Nieuwstraat. Totdat die winkel moest wijken voor de stads-

uitbreiding. 

Onder aan de “Hekelingse Stoep”, waarlangs Rooimans klompen maakte, 

stond de taxi van Piet Versteeg in de schuur en wat kon je op deze stoep 

naast Rooimans’ klompenmakerij fijn naar beneden sleeën en dan kijken wie 

het verste kwam op die smalle Breeweg, op ’t Kolenweegie of op de Achter-

weg. 

Tekst: J. de Baan 

Sintelweg “Hekelingse Stoep” 
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EENDENKOOIEN? Ook in Spijkenisse! 

DE VERDWENEN VOGELKOOIEN (EENDENKOOIEN) IN SPIJKENISSE,  

HEKELINGEN EN SIMONSHAVEN  -  deel 2 

Ingezonden door Ruud Dekker wonende te Heenvliet 

In wat nu de Maaswijk is lagen lang 

geleden een tweetal vogelkooien. Ze 

waren gelegen in het verdronken land 

van Putten wat bij de 3e St. Elisa-

bethsvloed  (1424) verloren was ge-

gaan. Tussen 1536 en 1588  vond er 

een herbedijking plaats nadat de 

gronden door aanslibbing boven de 

normale hoogwaterstanden kwamen 

te liggen. Het verdronken land van 

Putten werd na de herbedijking de 

polder de Oude en Nieuwe Uitslag van 

Putten eerst tussen de Gatdijk en de 

Drogendijk later het gebied zoals we 

het nu nog  herkennen tussen de Gat-

dijk, de Papendijk en de Aaldijk.  De 

vogelkooien lagen tussen de Gatdijk 

en de  Drogendijk en ze lagen dicht 

bij elkaar. Na de herbedijking zijn de 

vogelkooien verdwenen.  Dit is zicht-

baar op een kaart van het verdronken 

land van Putten waarop de vogelkooi-

en zijn ingetekend. Deze kaart is niet 

gedateerd maar moet omstreeks 1500 

zijn gemaakt. Volgens deze kaart 

moet een vogelkooi twee vangarmen 

hebben gehad terwijl de andere  geen 

vangarmen had.   

Voor de Sint Elisabethsvloed in 1421 
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inwoners en was nog steeds een klein 

centrum voor de jongeren uit nabuur-

dorpen. Zaterdag ‘s avonds was het 

druk op de Voorstraat; bioscoopvoor-

stellingen waren er nog niet, maar 

toch konden de jongens en meisjes 

zich vermaken. 

Urenlang drentelden ze van de ene 

“krom” naar de andere; dat waren de 

hoekpunten met de Nieuwstraat en 

het Noordeinde. Winkelsluiting was 

toen nog een onbekend begrip, en 

zolang er volk op de been was, werd 

er verkocht. Elk pand had toen nog 

zijn eigen stoepje, de een, een hoge, 

de ander een lage, vaak met een ste-

nen beer of een hek er omheen. De 

straat zelf vertoonde vele putten, die 

schaars verlicht werden door een en-

kele lamp, toen nog bevestigd aan 

houten palen. 

Van de Nieuwstraat af kon men via 

een smalle “heul” de “kaai” bereiken, 

waar toen nog regelmatig schepen 

zand en grind kwamen lossen; de 

vrachtauto was nog niet zo in trek. 

Over de Voorstraat liep een smalspoor 

van de betonfabriek naar het tramsta-

tion. Met lorries—waarvoor een groot 

bruin paard stond gespannen—

transporteerde de enige fabriek te 

Spijkenisse, haar producten naar de 

tramwagen van de Rotterdamsche 

Tramweg Maatschappij. Menig fietser 

maakte een nare duikeling als hij in 

deze rails terechtkwam. 

In het najaar werden de dorpsstraten 

bijna onbegaanbaar gemaakt door de 

bietentransporten. De grote boeren-

wagens met hun knerpende wielen 

kwamen, dik onder de modder aange-

reden, om ook hun vracht naar de 

stroomtram te brengen; korte tijd 

later reden ze dan pulp in de andere 

richting. Zaterdags was het dan voor 

de vrouwen een heel karwei om hun 

straat weer schoon te krijgen. Menig-

maal kwam er van gemeentewege 

een bevel, dat het reinigen van de 

straat voor een bepaald tijdstip moest 

zijn geschied. Spijkenisse bezat in die 

jaren nog een industrie, welke in de 

oorlog opgeheven is: de hoepelmake-

rij.  
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EEN HALVE EEUW SPIJKENISSE 

EEN TIJDVAK TUSSEN TWEE WERELDOORLOGEN IN 
Uit de Nieuwe Brielsche Courant d.d. 21 augustus 1953 

In het tijdperk tussen de beide we-

reldoorlogen is het beeld van Spijke-

nisse niet sterk gewijzigd, enkele ver-

bouwingen en de aanleg van twee 

nieuwe wijken, de Laning met de Pa-

rallelweg en de Vermaatstraat, vorm-

den de belangrijkste gebeurtenissen. 

Kort na de eerste Wereldoorlog begon 

men met de bouw van de eerste wo-

ningen ten westen van de tramlijn, 

dat waren de eerste huizen buiten de 

dorpskern. Langzamerhand groeide 

dit proces verder, want de Kerkweg 

kwam in trek als woonstraat. De hui-

zen verschenen bij groepjes gelijk, 

steeds verder in de richting van Geer-

vliet. In het begin van de crisisjaren 

werd de Vermaatstraat aangelegd, de 

Parallelweg en de tegenwoordige Ka-

rel Doormanstraat.  

Het waren toen jaren van activiteit 

voor Spijkenisse, hoewel er toch geen 

vestiging van industrieën of de moge-

lijkheid daartoe de aanleiding vormde 

zoals thans wel het geval is.  

Spijkenisse was een zuiver agrarisch 

dorp, waar iedereen, iedereen kende.  

Het had nog ruim plusminus 2.000 

Tenzij je natuurlijk weet hoe je 

stroom illegaal kunt aftappen.  Dat 

was niet zo moeilijk, maar wel  ge-

vaarlijk. In de Oudheidkamer kunt u 

zien hoe dat in de  oorlogsjaren ge-

beurt.  En ook  hoe je boter maakt als 

je melk kunt krijgen of zelf een koe 

hebt, en hoe je olie kunt persen als je 

koolzaad hebt. En hoe de blikken eruit 

zien die, gevuld met  biscuits, eind 

april 1945 uit vliegtuigen gedropt zijn 

voor de hongerige bevolking. En wat 

voor papieren je  allemaal nodig hebt 

om eten, kleding en tabak te kunnen 

kopen, om te zorgen dat je fiets niet 

in beslag genomen wordt, om over de 

brug te mogen, en voor nog zoveel  

meer. 

noodkacheltjes Suikerbietenrasp Handkorenmolen 
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Kaart van het verdronken land van Putten met de ligging van de vogelkooien.  Ongedateerd, 

vermoedelijk omstreeks 1500. Deze kaart behoort bij de zogenaamde Hingman collectie welke bij 

het Rijksarchief berust. ( inventaris nummer 2079). 

KENMERKEN VAN WILDE EENDEN 

De lengte bedraagt 51 tot 62 cm en de spanwijdte 91 tot 98 cm. Een volwas-
sen eend weegt tussen de 700 en 1500 gram. Gemiddeld wordt een wilde 
eend vijftien jaar oud. De oudst bekende wilde eend werd negenentwintig 
jaar. De wilde eend is de stamouder van de gedomesticeerde tamme eend. 

 
Het mannetje (de woerd) is kleurrijk met een glanzend groene kop, een witte 
halsband, een kastanjebruine borst en gekrulde zwarte veren aan de staart. 
Het donkerbruine vrouwtje en de eendenkuikens hebben een schutkleur. De 
woerd en het vrouwtje hebben één ding gemeen: de blauw-paarse vleugel-
spiegel. Sommige dieren zijn (gedeeltelijk) wit; door rasveredeling is de 

schutkleur vervangen door een geselecteerde kleur. De witte delen bij de vol-

wassen dieren waren geel toen ze nog eendenkuiken waren. Het voedsel be-
staat uit  allerlei kleine visjes, wormen en slakken. Het vrouwtje bouwt een 
nestje in het lange gras, in een knotwilg of een holte. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamme_eend&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Camouflage
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasveredeling&action=edit&redlink=1
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Op de kaart van de zomerbedijkte en onbedijkte landen aan den Uitslag van 

Putten (niet gedateerd)   staan de vogelkooien niet meer aangegeven. Deze 

kaart geeft aan dat een deel van de Uitslag van Putten herbedijkt was en 

moet dus na 1536 zijn gemaakt.  

Een detail uit de bovenstaande kaart met de twee vogelkooien. Deze kooien moeten tussen de Gat-

dijk en de Drogendijk hebben gelegen maar zijn vermoedelijk vrij snel na de herbedijking verdwe-

nen. 
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Zelf molenstenen maken, een timmer-

man vinden die een houten bekisting 

maakt en een smid die een slinger 

levert, dat was een van de manieren 

om een handkorenmolen te kunnen 

maken. Het kost heel wat  moeite, 

maar het kan, getuige de handkoren-

molen die  Jan en Adri van der Sluis 

aan de Oudheidkamer hebben uitge-

leend. Vervolgens moet er een oven 

gevonden worden. Ook daar is dan 

een oplossing voor: een van de elek-

triciens van Spijkenisse, het zou Ko-

rengevel geweest kunnen zijn,  bouwt 

elektrische ovens. De stroom moet 

dan tenslotte nog afgetapt worden. 

Mensen die Duitse soldaten ingekwar-

tierd hebben, hebben stroom, de rest 

van de bevolking zit (meestal) zonder.   

Opening tentoonstelling d.d. 25 april 2015 - Foto’s Ben Burger 
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Debbie Teitsma, namens de biblio-

theek, de voorzitster van de VHS, Ul-

rike Bouman,  en voorzitter Leen Rie-

dijk van de Oudheidkamer  hebben 

een woordje gesproken, waarna  wet-

houder Dijkman van de gemeente 

Nissewaard  met  deze sprekers de 

opening hebben verricht door geza-

menlijk over de bloem(en)streep te 

stappen.  Een aanwezige Oud-

Spijkenisser,  de heer Piet Kweekel,  

heeft de dames en heren daarbij ver-

gezeld.  Aansluitend hebben de aan-

wezigen de gelegenheid benut om de 

tentoonstelling te bezoeken. Maar ui-

teraard ook om bij te praten onder 

het genot van een drankje en een 

hapje.  De opening en receptie zijn  

goed bezocht en de eerste reacties 

over de tentoonstelling zijn lovend.   

Als u wilt weten wat er te zien is, is 

het uiteraard het beste om zelf eens 

langs te komen.  Maar een paar din-

gen  willen we hier toch noemen.  Van 

de bevrijding in Spijkenisse en Heke-

lingen is weinig beeldmateriaal.  In 

Spijkenisse heeft men op 5 mei wel 

wat anders aan zijn hoofd dan feest-

vieren: in de laatste dagen van de 

oorlog is er op het dorp tyfus uitge-

broken. Hierdoor is  de bevrijding dan 

ook niet op 5 mei maar pas op 7 juli is 

gevierd.  De bevrijders zijn  Spijkenis-

se ook niet triomfantelijk binnen gere-

den. Wel hebben artsen en verpleeg-

sters van de geallieerden meegehol-

pen om de tyfus epidemie te bedwin-

gen.  Hekelingen heeft wel de bevrij-

ding op 5 mei gevierd,  maar ook 

hiervan zijn maar enkele foto's be-

kend. Er zijn in mei 1945 niet veel 

mensen die een fototoestel hebben. 

En  wie er al een heeft, die zal meest-

al  niet meer in het bezit zijn van een 

fotorolletje. 

Van de herdenking van de bevrijding 

in latere jaren zijn wel voorwerpen 

bekend en die zijn dan ook aanwezig 

op de tentoonstelling. U moet dan 

denken aan bekers, mokken, kruikjes, 

spaarpotten, tegeltjes, wandbordjes 

en zo meer.  Er zijn ook foto's van 

herdenkingsoptochten. En uit de oor-

log zelf zijn er uiteraard ook voorwer-

pen te zien. Een van die voorwerpen 

krijgt hier wat meer aandacht. 

Tijdens de oorlog is er een distributie-

systeem ingevoerd om te zorgen dat 

de schaarse goederen zo eerlijk mo-

gelijk verdeeld worden.  Om brood te 

kunnen kopen,  is geld niet voldoen-

de: je moet een bon kunnen overleg-

gen.  Maar  ook graan wordt steeds 

schaarser  naarmate de oorlog langer 

voortduurt.  En dat betekent dat ook 

de bakker steeds minder brood kan 

bakken.  Boeren die koren verbouwen  

moet het graan inleveren, dus daar is 

ook geen graan te krijgen. Om buiten 

de distributie om toch genoeg te kun-

nen eten, is in de oorlog creativiteit 

nodig.  Bijvoorbeeld als je brood op je 

bord wil hebben. Eerst moet er graan 

gekocht worden, zonder bonnen, dus 

illegaal.  Bij een boer die niet al zijn 

graan inlevert, maar wat illegaal ach-

ter houdt. Vervolgens moet dat graan 

gemalen worden.  Dat kan niet bij de 

molenaar, want die staat ook onder 

controle om te zorgen dat hij geen 

meel verduistert.  Zelf malen is dan 

een mogelijkheid.   
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Linker bladzijde onderaan: Kaart van de bezomerdijkte en onbedijkte landen aan den uitslag van 

Putten ongedateerd( inventaris nummer 2085 kaartcollectie nationaal archief. 

Ook op de kaart van den ouden en nieuwe uitslag van Putten waarop zowel de 

polderdelen Oude als Nieuwe Uitslag van Putten als herbedijkt staan weerge-

geven, gedateerd 1580  zijn de vogelkooien niet meer vermeld. 

Kaart van den ouden en nieuwe uitslag van Putten , gedateerd 1580 ( inventaris nummer 2086 

kaartcollectie nationaal archief). 
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Verondersteld mag dus worden dat de vogelkooien zijn verdwenen na de her-

bedijking.  Vermeldenswaardig is wel dat op een kadastrale kaart een aante-

kening staat vermeld door historicus J. de Baan waarin het agrarische perceel 

waar ooit de kooi met de twee vangarmen heeft gelegen de naam Kooiland 

staat.  Voor zover bekend zijn er geen overblijfselen van deze vogelkooien. 

Fragment uit Google Maps met een weergave waar de vogelkooi met twee vangarmen ongeveer 

heeft gelegen.  

Tentoonstelling 70 jaar bevrijding! 

In bibliotheek De Boekenberg, op de 1e etage, is nog de 

gehele maand juni de tentoonstelling over  

70 jaar bevrijding te zien. 

Deze tentoonstelling is samengesteld door de  

Vereniging Historisch Spijkenisse 
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TENTOONSTELLING 70 JAAR BEVRIJDING 

Op vrijdagmiddag 24 april is in bibliotheek de Boekenberg de tentoonstelling 

"70 jaar bevrijding"  officieel geopend.  Deze tentoonstelling is georganiseerd 

door een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Historisch Spijkenisse 

(VHS), de Oudheidkamer van de Vereniging Vrienden van Spijkenisse en bi-

bliotheek de Boekenberg. 

De tentoonstelling is opgebouwd met 

informatiepanelen  en voorwerpen. 

Ze zijn de komende maanden te zien 

in de galerij op de eerste verdieping 

van de bibliotheek en in de oudheid-

kamer op de begane grond.     

Voor de openingshandeling is terug-

gegrepen op  een historische gebeur-

tenis: de aankomst van Koningin Wil-

helmina op 13 maart 1945 in Neder-

land.  Ze stapte in het grotendeels 

verwoeste Eede (Zeeuws-

Vlaanderen) binnen.  Bij gebrek aan 

een zichtbare aanduiding van de 

grens, heeft men die toen geïmprovi-

seerd door met meel een streep over 

de weg te maken. Door over deze 

meelstreep te stappen heeft de Ko-

ningin zichtbaar gemaakt dat ze weer 

in ons land aanwezig is.  

Koningin Wilhelmina passeert de      

meelstreep in Eede   

(foto Nationaal Archief).  

Opening van de tentoonstelling door het  passeren 

van de bloem(en)streep  

(Foto L.J. Kok)  

Omdat een streep van meel in de bi-

bliotheek teveel rommel  geeft, is 

voor de openingshandeling van de 

tentoonstelling gekozen voor een 

streep van bloemen . 

Van meel naar bloem en zo naar bloe-

men is tenslotte maar een klein stap-

je.  Ceremoniemeester Herbert West-

land heeft de openingshandeling toe-

gelicht en in goede banen geleid.  

Ingezonden door Bert van Bodegom 


