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Aquarel van de Nieuwstraat, A. Borel, 1960

Voorwoord
Het bestuur van de Stichting Jan de Baan heeft in de

In deze brochure vindt u een kort verslag van wat stichting Jan

vergadering van 24 juni 2009 besloten de Stichting op

de Baan de afgelopen jaren heeft gedaan, een aanbeveling hoe

15 november 2009 op te heffen.

om te gaan met monumenten, een canon van Voorne Putten
met het accent op Spijkenisse en de laatste lesbrief over de

Na lang en rijp beraad is het bestuur tot de conclusie gekomen

Tweede Wereldoorlog

dat de hoofddoelstelling, het veilig stellen, toegankelijk maken
en beschikbaar stellen van het archief Jan de Baan in digitale

Onder het motto van Jan de Baan ‘Alles heeft zijn tijd’,

vorm, is bereikt. Een goed moment om het voortbestaan van

organiseert het bestuur half november 2009 (13 jaar na de

de Stichting te heroverwegen.

oprichtingsdatum) een manifestatie waarin wordt stilgestaan
bij datgene wat er de afgelopen jaren is bereikt. Daarmee

Hekelingse stoep, 1953

Bedrijfspand aan de Breeweg

Het bestuur kan met genoegen terugzien op het behalen van

geeft het bestuur zijn ‘testament’ af voor het behoud van dit

de hoofddoelstelling met hulp van de Gemeente Spijkenisse en

resultaat. Dat gebeurt mede in de vorm van de presentatie van

andere geldschieters. De overige twee doelstellingen Educatie

de Canon voor Voorne/Putten/Spijkenisse.

en Tentoonstellingen bieden nog aanknopingspunten om
het werk van de stichting voort te zetten, maar een door de

Han de Kluijver

gemeente gewenste verbreding van het takenpakket richting

Voorzitter

beheer en behoud van fysiek erfgoed wordt door het bestuur
niet als een voor de Stichting Jan de Baan gewenste taak
beschouwd. Dat alles afwegende kiest het bestuur er daarom
voor de werkzaamheden wegens goed resultaat te beëindigen.

De geschiedenis heeft verdriet, want zij is tijd en ze weet dat men haar vergeten zal.
Andrej Platonov

Spijkenisser brug in uitvoering, zomer 1977

Achterzijde bebouwing langs de Nieuwstraat, gezien vanaf de Sintelweg, 1960
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Geschiedenis en doelstellingen van de Jan de Baan Stichting
Op 15 november 1996 werd de akte ‘houdende oprichting

Redenen genoeg om een eenvoudig toegankelijke collectie

van de stichting Centrum voor Regionale Geschiedenis ‘Jan de

foto’s en documenten in digitale vorm op te gaan bouwen.

Baan’, gevestigd te Spijkenisse’ door notaris P. van der Stoep
verleden. Daarmee was het initiatief van de nog zeer prille

Bijna alle voorwerk voor een historisch documentatiecentrum

Rotary Club Spijkenisse een feit. Rotary Clubs dienen een

van Spijkenisse (en omgeving) was in vele jaren al gedaan

maatschappelijk relevant project op te zetten en uit te voeren

door de vroegere Oudheidkundig Medewerker van de gemeente

om officiële erkenning van Rotary International te verwerven,

Spijkenisse, wijlen Jan de Baan. Als hommage aan zijn

het zogeheten Charter.

belangrijke werk voor het vastleggen van de historie van
Spijkenisse is de stichting dan ook naar hem genoemd.

De nieuwe Spijkenisser club koos voor de oprichting van
voornoemde stichting om daarmee een belangrijk stuk

Jan de Baan werd in 1930 geboren in Spijkenisse. Van huis uit

cultureel en historisch erfgoed van deze gemeenschap voor de

was hij kruidenier. Eind jaren vijftig veranderde hij zijn winkel

toekomst te bewaren en vooral beter publiekelijk toegankelijk

– de winkel bestond al 80 jaar – aan de Voorstraat in de eerste

te maken. In de daaropvolgende dertien jaar is die missie voor

‘semi-zelfbedieningszaak’ van heel Voorne-Putten. Maar zijn

het voornaamste deel volbracht.

grote belangstelling had het verleden van zijn geboorteplaats
en –omgeving. Als autodidact ontwikkelde hij zich tot een

Die keuze voor oprichting van een stichting kwam niet zomaar

historicus met een zeer brede en diepgaande kennis van de

uit de lucht vallen. Ten eerste gaat de geschiedenis van

lokale en regionale geschiedenis.

Spijkenisse zoveel eeuwen terug dat het ontegenzeggelijk
de moeite waard is er kennis van te nemen. Met name uit de

Hij publiceerde daarover honderden artikelen in kranten

negentiende en twintigste eeuw is veel (foto)materiaal bewaard

tijdschriften en in enkele publicaties over afzonderlijke

gebleven dat dikwijls tot de verbeelding spreekt.

onderwerpen als ‘Rond het begin van Spijkenisse’ en
‘Spijkenisse in oorlogstijd’. Als parttime gemeenteambtenaar

Jan en Janny de Baan in de winkel aan de Voorstraat in Spijkenisse, 1957

Ten tweede is er de laatste decennia een sterk groeiende

voor historische zaken werkte hij vanaf 1979 tot zijn

belangstelling te signaleren voor lokale en regionale

overlijden in 1993 op consciëntieuze wijze aan het historisch

geschiedenis. Veel mensen vinden het blijkbaar belangrijk meer

documentatiecentrum van Spijkenisse.

te weten over de historie van hun leefomgeving, van de plaats
waar ze geboren en getogen zijn of waar ze gaan wonen.




Behalve talloze documenten bevat de historische collectie

Het bestuur bestond uit:

ook een groot aantal historische foto’s van Spijkenisse en

Han de Kluijver, voorzitter

zijn inwoners in de loop der jaren. Vooral de naoorlogse

Huub Leenen, secretaris

ontwikkeling van het oude dijkdorp tot een middelgrote stad

Els de Baan, kunsthistorica en lid

is uitgebreid vastgelegd. De hele collectie werd in de jaren

Leen Hordijk, streekarchivaris en lid q.q.

’90 door de gemeente in bruikleen gegeven aan de Openbare

Anita Hajiioannou, lid

Bibliotheek.
De overige, eerdergenoemde leden en hun opvolgers trokken
Het is dus niet toevallig dat Huub Leenen, directeur van de

zich volgens afspraak fasegewijs terug uit het bestuur. De

bibliotheek, tevens Rotarylid van het eerste uur, zijn nieuwe

kern van het eerste bestuur (De Kluijver, Leenen, De Baan en

clubgenoten voorstelde de digitalisering en openstelling van het

Hordijk) is tot de opheffing van de stichting actief gebleven.

archief als Charterproject te kiezen en deze operatie financieel

Reclamebureau Tarpan uit Spijkenisse bleek bereid om het

en met inzet van de beschikbare deskundigheid binnen de club

logo en de bijbehorende huisstijl voor de kersverse stichting te

te steunen.

ontwerpen.

Zo vond de eerste vergadering van de stichting-in-oprichting

De voornaamste doelstellingen die het nieuwe stichtingsbestuur

plaats op 22 juli 1996. Daarbij aanwezig waren Sylvia

zichzelf stelde, werden als volgt omschreven:

Broeseliske, Jan Horstink, Han de Kluijver, Huub Leenen en

•

Irene Roozendaal allen leden van de Rotary Club. Als extra

openbaar en toegankelijk maken van (een selectie van) de door

leden werden aangezocht Leen Hordijk en Els de Baan.

Jan de Baan voor de Gemeente Spijkenisse bijeengebrachte

Anita Hajiioannou nam in 1998 de plaats in van Sylvia

documentatie;

Broeseliske. Cees van Wijngaarden verving Irene Roozendaal

•

van eind 1997 tot 2002, Peter van Drunen (van eind 1997

voor het gebruik in het onderwijs en dergelijke;

tot 1999) en Hendrik Verweel (tot begin 2001) vervingen Jan

•

Horstink.

tentoonstelling van een (wisselende) selectie van het

het door middel van de Bibliotheek Spijkenisse

het ontwikkelen en beheren van lesmateriaal, geschikt

het ontwikkelen en beheren van een mobiele

betreffende archiefmateriaal.
Jan de Baan, 1971

Op 15 november 1996 was de oprichting van de stichting
Centrum voor Regionale Geschiedenis ‘Jan de Baan’ een feit.
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Het was duidelijk dat een dergelijk omvangrijk project de

In de afgelopen dertien jaar kwam het voortbestaan van de

nodige financiële middelen vergde. De RC Spijkenisse nam

stichting Jan de Baan één keer in een ingrijpende impasse

de taak op zich die benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

terecht. Dat was in de periode 1999-2000. In verband

De door de club in het leven geroepen stichting zou tevens

met productafspraken met de gemeente meende het

het financiële beheer gaan voeren. De uitvoering van de

bestuur van de stichting Openbare Bibliotheek Spijkenisse

verschillende doelstellingen zou voor een groot deel door ter

dat de dienstverlening aan de stichting Jan de Baan zich

zake kundigen worden verricht en voor een kleiner deel door

voortaan moest beperken tot de facilitaire aspecten. Voor

vrijwilligers.

laatstgenoemde betekende dit dat er indirecte subsidie en een
aantal arbeidsuren (door bibliotheekpersoneel) wegvielen.

De eerste fase van het project betrof de rubricering en

Spijkenisser brug

Aanzicht Noordeinde

vervolgens digitalisering van ca. 1400 archiefstukken. Pas in

Door het scheiden van het inhoudelijk en facilitair beheer van

een latere fase zou er worden gewerkt aan de ontwikkeling van

het archief kon de impasse worden doorbroken. Het eerste

interactieve programma’s. Ten behoeve van dit eerste deel van

kwam onder de supervisie te vallen van het Streekarchief

het project werden vier oude foto’s van Spijkenisse, afkomstig

Voorne-Putten en Rozenburg, de huisvesting bleef een zaak

uit het archief, geselecteerd en opnieuw afgedrukt op groot

voor de bibliotheek. Gevolg hiervan was wel dat er een

formaat. Van elke foto werden honderd genummerde afdrukken

structurele subsidie van de gemeente zou moeten komen.

gemaakt. Deze foto’s werden ingelijst met passepartout

Aanvankelijk werd er nog geen aanvraag dienaangaande

verkocht. De actie werd een succes.

ingediend, maar in de daaropvolgende jaren zou die er wel

Ook een speciale wijnactie tijdens een wijnproefavond in de

komen.

bibliotheek leverde een aardig bedrag op voor het project.
Een rode en een witte wijn uit de Côte d’Or in de Bourgogne

In de loop van de jaren heeft de stichting Jan de Baan met een

werden omgedoopt tot Côte du Spijkenisse en voorzien van een

aantal historische verenigingen en werkgroepen in Spijkenisse

etiket met een oud prentje en een oude spreuk per 12 flessen

in meer of mindere mate intensief samengewerkt. Met name de

verkocht.

intensieve contacten met de Vereniging Historisch Spijkenisse

Volgens afspraak trok RC Spijkenisse zich eind jaren ’90

en de Werkgroep Monumentendag moeten hier worden

terug uit de stichting, die met subsidiëring van de gemeente

vermeld.

zelfstandig verder ging.
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Oude Haven

Dorpsomroeper
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Werkzaamheden en initiatieven van de stichting Jan de Baan
Digitaliseren van het beschikbare materiaal
Het digitaliseren van historische documenten en foto’s is geen

zou kunnen worden opgevraagd. Ook werden er in die eerste

eenvoudige opgave. Het vereist een speciale methodiek en kan

periode veel vragen van particulieren en instanties ontvangen

dus niet ‘zomaar even’ worden uitgevoerd. Daarom besloot

en in behandeling genomen, bijvoorbeeld over V-1 raketten en

het bestuur het in archiefondersteuning gespecialiseerde

vliegtuigbommen die in Spijkenisse waren neergekomen, over

bureau IMC uit Rotterdam in de arm te nemen om een plan

de molen en de Spijkenisserbrug.

van aanpak op te stellen. Dankzij een gift van de Ondernemers
Federatie Spijkenisse kon de benodigde hardware worden

Om het omvangrijke fotobestand zo adequaat mogelijk

aangeschaft: een computer, een scanner en (toen nog) een

te kunnen beschrijven werd medio 1998 een speciale

cd-romrecorder.

identificatiecommissie in het leven geroepen. Deze bestond
uit Spijkenissers die de hele naoorlogse ontwikkeling van

Bij IMC werd speciaal voor dit werk ontwikkelde

dorp tot stad hadden meegemaakt en die doorgaans ook veel

software aangekocht: modules voor de basisregistratie,

wisten over het vooroorlogse verleden van het dorp aan de

terminologiebeheer en literatuur & documentatie. Drie

Oude Maas. Deze commissie droeg zorg voor een aanvulling

personeelsleden van de bibliotheek kregen een speciale training

op de bestaande informatie bij het gescande fotomateriaal

in het gebruik van de software. Deskundigen van IMC zouden

of produceerde nieuw, nog niet bekend feitenmateriaal.

in een ondersteuningstraject het invoer- en inwerkproces

In deze periode werd tevens een begin gemaakt met het

begeleiden.

werven van vrijwilligers. Een aantal geïnteresseerde inwoners
van Spijkenisse meldde zich aan en zou voor verschillende

In de Centrale Bibliotheek kon een permanente expositie- en

projecten worden ingezet.

presentatieruimte worden ingericht dankzij een gemeentelijke

Molen Spijkenisse

subsidie. Weekblad De Botlek schonk het archief een reeks

Met de werkgroep Monumenten werd eveneens in 1998

ingebonden jaargangen van lokale en regionale huis-aan-

afgesproken in de toekomst te gaan samenwerken op het

huisbladen.

gebied van het opstellen en uitwerken van een stadswandeling,
het vervaardigen van lesmateriaal voor het onderwijs en

14

Zo kon een begin worden gemaakt met het scannen van het

het zich gezamenlijk presenteren tijdens Monumentendag

fotobestand. Bovendien werd er een proefversie gemaakt van

en Gemeentedag. Inmiddels werd er gebruik gemaakt van

een website via welke het beschikbare historische materiaal

materialen uit het archief door het Spoor- en Tramwegmuseum
15

Voorne-Putten en eerdergenoemde werkgroep Monumenten.

Weer een jaar later – in 2006 – werden de digitalisering

Een andere primeur tijdens deze expositie betrof het

In 2000 was de hele mediacollectie beschreven en alle voor

van de huis-aan-huisbladen, van oude kaarten en van de

Wallace-document waarin de Canadese legerarts Wallace

digitalisering geschikt fotomateriaal beschreven door de

fotocollectie Jan de Baan afgerond. In 2008 werd een virtuele

zijn ervaringen beschreef tijdens de bestrijding van de

identificatiecommissie. Alle dia’s en films waren inmiddels

archeologische tentoonstelling gerealiseerd. Verder werden

tyfusepidemie in Spijkenisse in de maanden rond de bevrijding.

vastgelegd op video. Ook in deze periode kwamen er veel

alle bestaande scans overgezet op nieuwe digitale systemen

Van de tentoonstelling verscheen een boekje De feestrok,

vragen van particulieren en instanties over onder andere de

en werden de laatste landkaarten van Putten gedigitaliseerd.

herinnering in stof en steken aan de oorlog in Spijkenisse en

molen, de kerk en het ontstaan van Spijkenisse.

Daarmee was dit deel van de taak waaraan men ruim een

Hekelingen.

decennium eerder was begonnen, zo goed als voltooid.
In de eerste jaren van het nieuwe millennium werd de

Ontmanteling V1 (Vergeltungswaffen Eins)

Boerderij aan de Heerenstraat
16

Kleinere exposities waarbij de stichting was betrokken,

digitalisering van de fotocollectie van Jan de Baan voltooid

Exposities en publicaties

waren bijvoorbeeld die met aquarellen van het historisch

en beschikbaar gesteld via de website van het streekarchief.

Al in 1997 was de stichting Centrum voor Regionale

gebouwenbezit, waarvan reproducties in het bezit zijn van de

Hetzelfde gold voor de dia’s uit de collectie Koorneef. De

geschiedenis Jan de Baan een van de subsidiënten van een

stichting Jan de Baan, en presentaties tijdens Monumentendag.

lokale huis-aan-huisbladen werden eveneens gedigitaliseerd

expositie, getiteld De feestrok: herinnering in stof en steken

en kwamen beschikbaar voor het publiek in de openbare

aan de oorlog in Spijkenisse en Hekelingen. De tentoonstelling

bibliotheek. Tenslotte werd ook de collectie foto’s en

was opgebouwd rond twee unieke ‘feestrokken’ uit Spijkenisse

Op het gebied van publicaties heeft de stichting geparticipeerd

ansichtkaarten van Spijkenisse en omgeving verder uitgebreid.

en Hekelingen. De feestrok uit Spijkenisse werd in bruikleen

in een drietal uitgaven:

In 2005 werden alle beeld- en geluidsdragers uit de collectie

gegeven door het Kostuummuseum in Den Haag, die uit

geconserveerd.

Hekelingen was nog in particulier bezit.

Leen Hordijk, Jan Horstink, Cees van Wijngaarden - Rondom de

De Amsterdamse verzetsheldin A.M. (Mies) Boissevain-

molen van Spijkenisse, 1999

De intensieve samenwerking tussen de stichting Jan de Baan,

van Lennep bedacht kort na de Tweede Wereldoorlog de

In 1839 brandde de houten korenmolen af. Deze werd in 1840

de bibliotheek van Spijkenisse en het streekarchief Voorne-

nationale feestrok, als symbool van de wederopbouw. Een

in steen herbouwd door Hugo Vermaas. In 1860 werd de molen

Putten en Rozenburg heeft ertoe geleid dat de gemeentelijke

feestrok bestond uit verschillende lapjes (patchwork) en

afgebroken en in het zelfde jaar weer opgebouwd. In 1881

collectie van Jan de Baan veilig is gesteld, toegankelijk

diende gedragen te worden bij nationale feestdagen en

werd Leonardus van Roon eigenaar van de molen, opgevolgd

gemaakt en voor een belangrijk deel digitaal beschikbaar is

andere belangrijke gebeurtenissen. Er werd zelfs een Lied

door zijn zoons tot 1911.

gekomen. Het streekarchief zal zich blijvend over het beheer

van de Nationale Feestrok gecomponeerd. Bij het vijftigjarig

van de collectie ontfermen.

regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina vond in 1948 in

In dat jaar verkocht de familie Van Roon de molen aan een

Amsterdam het rokkendéfilé plaats, waar duizenden vrouwen

nieuw opgerichte coöperatie, ‘Ons Belang’, waarin plaatselijke

aan meededen.

boeren participeerden. Van 1911 tot 1918 werkten er
17

diverse molenaars op de molen, tot in 1918 molenaar Jan

tijd een deel van de lading worden afgestaan, goedschiks of

van de bebouwing verwoestte. De uit kunsthistorisch en

van Kranenburg senior in dienst trad van de coöperatie. Van

kwaadschiks. Later werd dit een betaling in klinkende munt,

geschiedkundig oogpunt van belang zijnde oude kern geniet de

Kranenburg was afkomstig uit Moordrecht.

naar de waarde van de vracht. Een ander gedeelte van het

status van beschermd stadsgezicht.

dorp kwam tot ontwikkeling rond de aan Onze Lieve Vrouw
De molen is op het westen gepleisterd als bescherming

toegewijde kerk. De nederzetting lag nabij de Bernisse, een

tegen het regenwater, daaronder zitten ijsselsteentjes. Het

zeearm aan de Maasmond. Zij was een belangrijke route

Jan Horstink – Bouwend Spijkenisse (bijdrage stichting 		

bijgebouw (later winkel, inmiddels gesloopt) was vroeger

voor de handel tussen Holland en Zeeland en groeide uit tot

Jan de Baan)

de motormaalderij. Daar lagen twee koppels stenen die met

havenplaats met levendige handel.

Dit boek laat Spijkenisse zien als een openluchtmuseum

behulp van een zuiggasmotor werden aangedreven, zodat er
met windstil weer toch kon worden gemalen.

Feestrokken
18

van de twintigste-eeuwse architectuur. Niet voor niets kreeg
Vanuit Geervliet werd vanaf het begin van de 14de eeuw het

Spijkenisse in de jaren zeventig de eretitel ‘wereldkampioen

Land van Putten bestuurd. De Heren van Putten resideerden

bouwen in het weiland’. Talloze volkshuisvesters uit binnen-

Sinds 1918 is de familie Van Kranenburg eigenaar van de

op het kort na 1832 afgebroken Hof of Kasteel, waar ook

en buitenland liepen de deur plat om te aanschouwen hoe

molen. Deze korenmolen maalde vroeger tarwe, maïs, haver,

recht werd gesproken in de vierschaar. In 1308 verbonden

Spijkenisse invulling gaf aan zijn taken als groeigemeente.

gerst, rogge voor de bakkers en de boeren. Hij had vier koppels

Heer Nicolaas III van Putten en zijn gemalin Aleida van Strijen

stenen om diverse granen te malen. Nu heeft de molen nog

aan de kerk een kapittel. Dit was een groep geestelijken die

Een indrukwekkende reeks van vermaarde architecten heeft

drie koppels complete 17’ers, waarvan er twee maalvaardig

het etmaal rond voor het zielenheil van de stichters moesten

de afgelopen decennia zijn naam aan Spijkenisse verbonden.

zijn. 17’ers zijn de grootse molenstenen die er zijn. De naam

bidden. Hun dochter, Vrouwe Beatrijs, stichtte in 1346 een

Ze worden besproken in Bouwend Spijkenisse, evenals

staat voor de omtrek van de steen (17 Amsterdamse voetjes).

gasthuis met kapel, het latere stadhuis. Sweder, Heer van

een levendige beschrijving van de wijken, die de tijdgeest

Een koppel bestaat uit een ligger en een loper die samen

Abcoude en Gaesbeek, verleende op 4 april 1381 stadsrecht

weerspiegelen van belangrijke naoorlogse stromingen in

ongeveer 2500 kilo wegen. De naam ‘Nooitgedacht’ is bedacht

aan Geervliet, dat vervolgens werd omgeven door een

de architectuur. De ontwikkelingen zoals ze in het boek zijn

door Jan van Kranenburg senior, omdat hij ‘nooit gedacht’ had

stadsmuur met vier poorten en enkele torens. Op de enig

opgetekend zullen een feest der herkenning zijn voor tal van

een eigen molen te bezitten.

behouden muurtoren verrees in 1383 een windkorenmolen, de

andere steden met een groeitaak in de tweede helft van de

vroegste voorganger van de huidige molen.

twintigste eeuw.

Felix van Hoorn – Het Hof van Putten

Vooral na de verlanding van de Bernisse in de 16de eeuw,

Bouwend Spijkenisse is tot stand gekomen in opdracht van

De oude kern Geervliet is ontstaan bij de grafelijke tol, die in

zette het reeds begonnen verval van Geervliet verder door. Het

de gemeente Spijkenisse, met financiële bijdragen van het

1195 door de keizer van Duitsland werd bevestigd. Van iedere

stadje bezit nog enkele zeer bezienswaardige monumenten,

Centrum voor regionale geschiedenis ‘Jan de Baan’ en de drie

scheepsvracht die op de Bernisse passeerde, moest in die

ondanks de brand van 29 mei 1743, die een aanzienlijk deel

woningbouwcorporaties in Spijkenisse: Maasdelta, Woonbron
19

en de Leeuw van Putten. Drs. J. Horstink schreef de teksten en

In deze publicatie is de meest recente Lesbrief integraal

werd daarbij geadviseerd door architect en stedenbouwkundige

opgenomen. Het betreft de lesbrief Spijkenisse in oorlogstijd.

Han de Kluijver. De fotografie is van A.C. van Hulst en Han de

Deze is bestemd voor de onderbouw van het voortgezet

Kluijver.

onderwijs.

Lesbrieven
Een van de doelstellingen bij de start van de stichting was ‘het
ontwikkelen en beheren van lesmateriaal geschikt voor het
gebruik in het onderwijs en dergelijke’. Nadat de digitalisering
van het archief was voltooid kon de stichting zich gaan richten
op dit onderdeel van de zelf geformuleerde doelstellingen. In
2004 werd een eerste begin gemaakt met de Lessen Cultureel
Erfgoed in het kader van de Buitenschoolse Cultuur Educatie.
In 2006/2007 werden de eerste resultaten gepresenteerd.
In diezelfde periode werd ook begonnen met de ontwikkeling
van een digitale tentoonstelling Archeologie, die in het derde
kwartaal van 2008 gereed zou zijn.

Voorbeeld: lesbrief Cultureel Erfgoed (2006). Vragen en
opdrachten als: zoek een foto uit 1900 van de Dorpskerk in
Spijkenisse. Vergelijk de foto van de Marrewijklaan uit 1963
met nu. Kun je drie verschillen noemen? In 1945 brak er een
ziekte uit omdat een patiënt werd vervoerd naar de Heijplaat.
Welke ziekte was dit en hoeveel mensen uit Spijkenisse
overleden hieraan? Wat deed de Spijkenisser Johannes
Vermeer?
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Het testament van de stichting Jan de Baan - aanbevelingen
De tijd laat achter zich en de ruimte houdt bij. De tijd

tenminste niet werden gesloopt. Een minderheid werd in oude

verstrooit, vernielt, breekt af, de ruimte vergaart, omarmt,

luister hersteld dankzij een nieuwe bestemming. De komende

conserveert. Ruimte en tijd zijn opponenten, elkaars

decennia ondergaan die bedrijfsterreinen uit de naoorlogse

tegengestelden, en tussen beide bemiddelt de mens. Hij

periode hetzelfde lot.

bemiddelt, opdat de tijd niet alles tot niets zou herleiden en de

Maatregelen van de overheid, stadsvernieuwingsprojecten, de

ruimte niet alles zou accumuleren. Die bemiddeling verschilt

ondergang van traditionele bedrijfstakken, schaalvergroting,

van de ene cultuur tot de andere, van de ene beschaving tot

fusies en het strenger wordende milieubeleid waren er in de

de andere. In de ene cultuur laat men weinig verloren gaan

naoorlogse periode de oorzaak van dat oude bedrijven, en

en groeien bijvoorbeeld accumulatiesteden altijd maar verder

daarmee een zekere levendigheid, uit de centra van de steden

aan, zoals in Rome of New York. In andere culturen wordt de

verdwenen. In de jaren zestig, zeventig maakte niemand

tijd dan weer gretig een handje toegestoken om alles te laten

zich daar echt druk om. Een beperkt aantal kleinere objecten

verdwijnen en zo weinig mogelijk na te laten.

in en rond de binnensteden, zoals pakhuizen, ambachtelijke
bedrijfspanden en gebouwen waarvan het historisch belang

Spijkstaal, 1988

De Staalmeesters, 2007 (voormailg Spijkstaal- terrein)

Om gebouwen opnieuw te kunnen gebruiken, moeten ze

algemeen werd erkend, bleven zonder al te veel ingrepen

wel aantrekkelijk genoeg zijn om de inspanning en de

en opsmuk behouden. Dat gebeurde met name door ze een

financiële consequenties van een complete herinrichting te

nieuwe bestemming te geven, in veel gevallen ten behoeve van

rechtvaardigen. Vooral laatstgenoemde zijn dikwijls aanzienlijk.

de detailhandel of voor opslagdoeleinden.

Gebouwen moeten dus voldoende potentie bezitten om een
nieuwe functie te kunnen herbergen, zonder dat er aan die

Toch veranderde al in diezelfde jaren zeventig het denken

functie al te veel concessies hoeven te worden gedaan.

over industrieel erfgoed en de mogelijkheden tot hergebruik.
De sloop van onder meer textielfabrieken in Tilburg, veelal

22

Ambachtstraat, 1982

De Rietvelden, 2007 (voormailg Ambachtstraat)

Door allerlei oorzaken verdwenen veel bedrijven in de

zonder enig onderzoek vooraf naar mogelijkheden voor

industriële sector in de naoorlogse jaren uit de binnensteden,

herbestemming, markeert die omslag en het ontstaan van

of ze werden naar uitgestrekte bedrijfsterreinen buiten de stad

de moderne industriële ‘archeologie’. Overal ontstonden

verbannen. Talloze negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-

particuliere organisaties die zich gingen verzetten tegen de

eeuwse fabrieksgebouwen, pakhuizen en kantorencomplexen

dreigende sloop van waardevol industrieel erfgoed. Al vrij snel

– in veel gevallen in architectonisch-historisch opzicht

werd echter duidelijk dat behoud niet mogelijk was zonder dat

belangrijke objecten - raakten door leegstand in verval, als ze

er nieuwe functies of herbestemmingen voor de gebouwen
23

waren gevonden. In de grote steden nam de kraakbeweging

In stedelijke agglomeraties is op het gebied van hergebruik

daarbij dikwijls het voortouw. Zij nam leegstaande

van gebouwen dus nog veel werk te verrichten. Het gaat dan

fabriekspanden in gebruik voor uiteenlopende woon-, werk- en

wel om langlopende projecten. Een probleem dat zich daarbij

leefgemeenschappen.

voordoet, is de langdurige leegstand. Tijdelijk gebruik voor
andere doeleinden is een van de oplossingen, bijvoorbeeld

De trend vanaf de jaren negentig was niet langer het behoud

het tijdelijk onderbrengen van culturele evenementen. In

en de herbestemming van individuele gebouwen, maar

Spijkenisse zouden het cachot, het gemaal en het winkeltje van

gebiedsgerichte herontwikkeling. De aandacht werd opgeëist

de dames Mak hiervoor kunnen dienen.

door steeds grotere complexen en zelfs hele gebieden. Een
goed voorbeeld daarvan is de wijk Staalmeesters in het

De functie van een gebouw rechtvaardigt het bestaan ervan.

centrum van Spijkenisse, gevestigd op het terrein van de oude

Wanneer het die functie verliest – het wordt te klein of voldoet

Spijkstaalfabriek.

niet meer aan de moderne eisen – rijst de vraag of het in stand
moet worden gehouden of gesloopt.

Cachot, 2009

Plan hergebruik cachot, HDK architecten, 2003

Veel gemeentelijke overheden hadden zich in die tijd
allang teruggetrokken als grote voortrekkers van stedelijke

De economie levert in het algemeen sterkere argumenten op

ontwikkeling. Hun posities werden ingenomen door private

om te slopen dan emoties doen om het gebouw te behouden.

marktpartijen als projectontwikkelaars, institutionele beleggers

Welke rechtvaardiging is er om een leegstaand gebouw jaar in

en geprivatiseerde woningbouwcorporaties. Sommige van de

jaar uit ‘af te stoffen’? Hooguit de inschatting dat het op korte

nieuwe generatie industriële herontwikkelingsgebieden zijn zo

termijn weer een functie zal kunnen vervullen. In bijna alle

uitgestrekt dat alleen combinaties van genoemde marktpartijen

gevallen is hergebruik dus de enige manier om een leegstaand

gezamenlijk hergebruikprojecten zullen kunnen aanpakken.

gebouw in stand te houden.

Een nieuwe opgave vormen de industrieterreinen uit de eerste
decennia na de Tweede Wereldoorlog: de terreinen die in de
hoogtijdagen van de stadsvernieuwing aan de periferie van de
stad uit de grond werden gestampt. Veel van deze terreinen
raken verouderd en de destijds onaanzienlijke zones waarin
ze werden gesitueerd, maken inmiddels weer deel uit van het
stedelijke gebied, zoals in Spijkenisse de wijk Vierambachten.
24

Gemaal, 2009

Voormalig winkeltje van de dames Mak, 2009
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Nieuwe geschiedenis

Toekomst

In de laatste halve eeuw is er in Spijkenisse meer gebouwd

monumenten (ook industriële) tot ons erfgoed behoren, dat

Het werkveld is tegenwoordig meer verschoven van object

dan in de hele geschiedenis van het vroegere dorp voordien.

zonder enige transformatie moet worden doorgegeven. Deze

naar gebied en beweegt zich op regionale of zelfs nationale

Nu worden er geen bouwwerken meer voor de eeuwigheid

stelling lijkt echter achterhaald in onze dynamische wereld,

schaal. De inzet is niet langer om enkele relicten te sparen

opgetrokken. Het valt op dat de tijd steeds korter wordt tussen

waarin de begrippen verandering en vernieuwing immers juist

en nieuwe ontwikkelingen daaromheen te draperen, maar om

oplevering van gebouwen en het moment waarop besloten

centraal staan. Volledig en onveranderd behouden lijkt dus niet

vernieuwing en behoud in samenhang te brengen. Daarbij

wordt het te slopen of voor de toekomst te behouden. Omdat

meer goed mogelijk. Zoals eerder gesteld is het echter wel

wordt verondersteld dat cultuurhistorie een meerwaarde

de functionele levensverwachting van gebouwen dus steeds

belangrijk verband te blijven leggen met de geschiedenis om

oplevert voor nieuwe ontwikkelingen.

korter wordt, dringt de vraag zich op of we eigenlijk wel iets

het noodzakelijke referentiekader te scheppen. Wat vandaag

Het cultuurbehoud zoekt aansluiting bij de ontwerpende

moeten bewaren. En als tot dat laatste wordt besloten, wat

wordt gebouwd is morgen immers ook al weer historie.

disciplines, de stedenbouw voorop. Zo kunnen de verhalen

moet er dan mee worden gedaan en hoe moet er worden
geïntervenieerd?

Sloop Spijkstaal

die in relicten en bestaande structuren verborgen zitten,
Lagen stadsvernieuwing en monumentenzorg nog niet zo lang

samen met nieuwe verhalen uit het ontwerp een gelaagde,

geleden mijlenver uit elkaar, tegenwoordig vinden ze elkaar

ruimtelijke kwaliteit opleveren. De relatie tussen cultuurhistorie

Het dilemma van de moderne tijd is dat de westerse

in een nieuwe definiëring van hergebruik van gebouwen.

en ontwerp is ook veranderd onder invloed van het verdwenen

samenleving zich voornamelijk richt op alles wat nieuw is en

Behoud is daarin niet meer synoniem met niets doen, maar

geloof in de toekomst..Ooit was de toekomst utopisch en

op de toekomst, en te weinig oog heeft voor historie. Dat kan

is een volwaardige ontwerpopgave geworden. Daarmee

maakbaar, als er nu nog sprake is van een utopie, dan zal die

alleen maar als de overblijfselen van dat verleden worden

ontstaat een nieuw, meer strategisch zicht op hergebruik:

eerder in het verleden dan in de toekomst zijn te vinden.

afgebroken en vergeten. Het bezwaar van deze benadering is

niet meer gericht op het behouden van ‘eeuwige’ waarden,

het beste samengevat in een aloude wijsheid: zonder verleden

maar op het vasthouden aan juist die structuren die nieuwe

Het verleden is bovendien maakbaar. Reconstructies en het

is er eigenlijk geen toekomst mogelijk, om de eenvoudige

ontwikkelingen mogelijk maken. Culturele duurzaamheid is

ontwerpen van een gewenst verleden zijn allerminst beperkt tot

reden dat er dan geen referentiekader is.

daarin een kernbegrip. Een bestaand gebouw krijgt aldus een

het niveau van het individuele gebouw, maar strekken zich ook

Zoals meestal zal de waarheid – is sloop of behoud het beste

vaak verrassende nieuwe bestemming en bij het ontwerpen

uit tot de schaal van de stad en landschap. Het is de uitdaging

- wel ergens in het midden liggen, en de vraag is hoe je die

van nieuwe gebouwen moet met toekomstige, totaal andere

om het geheim van de steden en landschappen te vinden en op

vindt.

functies rekening worden gehouden: het flexibele of ‘time-

eigentijdse wijze in beeld te brengen. De ware kracht van de

based’ bouwen.

traditie heeft weinig van doen met een authentieke vorm, het

Sommigen huldigen de opvatting dat sanering noodzakelijk

gaat om de betekenis die eraan wordt gegeven.

is om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en daarvoor
ruimte te scheppen. Anderen daarentegen stellen juist dat
26
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In Spijkenisse is het opnieuw benoemen van historische

De stichting Jan de Baan heeft een bescheiden bijdrage

essenties noodzakelijk, zowel ruimtelijk als symbolisch. De

mogen leveren aan het verbinden van heden en verleden van

ruimtelijke ontwikkelingen worden niet meer primair afgezet

Spijkenisse. Meer pretenties heeft de stichting van meet af aan

tegen het patroon van het oude dorp, maar tegen het

niet gehad. De beantwoording van bovenvermelde vragen laat

cultuurlandschap dat in de twintigste eeuw gestalte kreeg.

zij daarom graag aan anderen over.

Dat kan door cultuurhistorische essenties op verschillende

Het lijkt het bestuur raadzaam andere historische verenigingen

schaalniveaus in kaart te brengen. In het ontwerp blijft ruimte

te benaderen met het verzoek een deel van de daaruit

om keuzen te maken en een houding ten opzichte van de

voortvloeiende taken op zich te nemen. Voor wat betreft het

geschiedenis te bepalen, bijvoorbeeld gericht op gelaagdheid,

onderhouden, exploiteren en mogelijk uitbreiden van het

versmelting, contrast of assimilatie.

archiefmateriaal in het Centrum voor regionale geschiedenis
Jan de Baan beveelt het bestuur de gemeente Spijkenisse aan

Spijkenisse, jonge stad aan de Oude Maas. Een jonge stad,

dit initiatief jaarlijks financieel te blijven steunen.

maar met een oude – en veelal onbekende – geschiedenis:
Laning, 1956

Laning, 2007

de Vlaardingen/Spijkenisse cultuur, de Graven van Holland,
de Ruwaard van Putten. Wat kan dit erfgoed, deze lange
geschiedenis betekenen voor het imago, de identiteit van en
de binding met deze stad? Wat heeft de naoorlogse groeitaak
betekend voor de plaats van Spijkenisse in de regio Rijnmond?

Nog meer vragen komen op. Wat is de moeite van het bewaren
waard: de Zeeheldenbuurt, de Molenwei? En hoe doen we
dat: een complete renovatie, historisch verantwoord, of langs
de weg van sanering en behoud van slechts enkele objecten?
Wat moeten latere generaties op de lijst met modern erfgoed
zetten: de metrostations, de waterzuivering op de Beerenplaat,
het nieuwe stadscentrum? Maar voor alles: wie gaat al dat
erfgoed beheren? Want wat nu modern is, is morgen immers
geschiedenis.
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Sloop Spijkstaal

De staalmeesters (voormailg Spijkstaal- terrein), 2007
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Deze kaart is mede mogelijk gemaakt door:
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1834-1888
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Het Hof van Putten.
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Protestanten, Katholieken
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Belastinginning
in een nieuw
in beeld.
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Ca 1200-1600

Het Hof van Putten.
Het ontstaanvan polders.
De zetel van de Ruwaard.
De bedijking van Voorne-Putten.

1695-1715

1826-1830

Leren lezen en schrijven.
De Franse Tijd.
Onderwijs op Voorne-Putten
Reorganisatie
en Rozenburg.
van stad en platteland.

1953
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1586-1650

Voorne-Putten opDe
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kaart gezet.
van de Maas.
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Het ontstaan van Rozenburg.

1847-1961

1304-1456

De opkomst van nieuwe kerken.
Protestanten, Katholieken en Gereformeerden.

1953-heden
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De groeikernen.
Werkgelegenheid vergt duizenden woningen.

Canon van
Voorne-Putten
en Rozenburg

Canon van Spijkenisse

Archeologie

Het is in het straatbeeld nauwelijks te zien, maar Spijkenisse

Als afsluiting van de Stichting Jan de Baan wordt hier een

In archieven is veel terug te vinden over het verleden: oude

voor archeologen en omdat de bodem door de grootschalige

heeft wel degelijk een rijke geschiedenis. Bladerend door de

samenvatting gegeven van de canon van Voorne-Putten en

boeken, kranten, foto’s en kaarten maken het mogelijk

huizenbouw onherstelbaar beschadigd dreigde te worden,

eeuwenoude documenten of metersdiep wroetend naar de

Rozenburg, met de nadruk op het eiland Putten en Spijkenisse.

onderzoek te doen naar het leven in vroeger tijden. Als het

hebben er talloze opgravingen plaatsgevonden waarbij veel

resten van vroegere bewoners openbaart zich het verhaal van

Het is een reis door de tijd, met afwisselend adembenemende

onderzoek zich richt op héél lang geleden, zoals de prehistorie,

vondsten uit de Steentijd zijn gedaan. De polder Vriesland,

een uniek dorp dat voornamelijk door het toedoen van anderen

vergezichten en close-ups van de lokale cultuur die inmiddels

de Romeinse tijd of de vroege Middeleeuwen, dan is er vaak

gelegen tussen Hekelingen en Simonshaven, bleek talloze

is geworden tot wat het nu is. De inwoners hadden lange tijd

samen met de meeste tradities is verdwenen.

geen andere bron beschikbaar dan het archief in de bodem.

sporen van menselijke aanwezigheid te herbergen. Zo werden

weinig invloed op de natuurkrachten die het landschap soms

Archeologie is de wetenschap die onderzoek doet naar de

in een nederzetting uit de Klokbekerperiode (2500 – 2000 v.

ingrijpend beheersten of op de beslissingen die elders werden

tastbare overblijfselen van menselijke aanwezigheid. Aan de

Chr.) fragmenten van aardewerken potten, enkele schilfers

genomen en de ontwikkeling van het dorp in sterke mate

hand van bodemvondsten, zoals eet- en drinkgerei, munten,

vuursteen, een skelet van een paard en een metalen ringetje

bepaalden.

sieraden, gereedschappen, voedselresten, graven en stenen en

gevonden. Het bleek een kamp voor rondtrekkende jagers

De historie van Spijkenisse kan daarom niet geïsoleerd

houten funderingen kan een idee worden gevormd hoe mensen

te zijn, dat jaar na jaar als uitvalsbasis werd gebruikt om

worden gezien, maar moet in context met de wijde omgeving

woonden, wat ze aten en waar ze zich mee bezig hielden.

uit te rusten, de vangst te bewerken en jachtwerktuigen te

worden bekeken. In de door het Streekarchief Voorne-Putten

De grond onder Spijkenisse blijkt een ware schatkamer te zijn

repareren.

en Rozenburg opgestelde canon komt de lokale geschiedenis
dan ook op bijzondere manier tot zijn recht, omdat meer
dan ooit de samenhang tussen de verschillende plaatsen
inzichtelijk wordt. Ook wordt duidelijk hoe het landschap zich
heeft gevormd, dat politieke en religieuze ideeën soms grote
gevolgen kunnen hebben en dat de bewoners van deze streek
tijden van grote voorspoed en knagende armoede hebben
gekend.
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IJzertijd
Voorafgaand aan de bouw van jeugdgevangenis De Hartelborgt

De invloed van het zoute zeewater werd minder en door

in 1992 werd er een opgraving verricht waarbij archeologen de

de voortdurende aanvoer van zoet smeltwater begon het

restanten van een nederzetting blootlegden. Er kwam een huis

landschap te veranderen. Er ontstond een weelderige

van 12 bij 3,5 meter tevoorschijn, dat ten tijde van de Late

vegetatie, waarvan de afgestorven bladeren en plantenresten

IJzertijd (300 – 50 v. Chr.) langs de oever van een kreek stond.

in de waterrijke omgeving geen kans kregen te verteren.

Naast versierd aardewerk (met nagelindrukken en lijnen)

Zodoende ontstond er een dikke sponzige veenlaag van soms

werd ook een smeltkroesje aangetroffen dat gebruikt is voor

wel enkele meters dik. Voorne-Putten veranderde hierdoor in

metaalbewerking. De gevonden metaalslakken bewijzen dat

een ontoegankelijk moeras, waardoor de aanwezige mensen

er koper of brons werd gesmolten. Er kan dan ook met recht

en dieren werden gedwongen naar elders te vertrekken. In

worden gesproken over een IJzertijd op Voorne-Putten.

sommige perioden ontstonden er geulen en kreken in het

Het landschap was van grote invloed op de

veenlandschap, waarlangs het water uit het moeras kon

bewoningsgeschiedenis. Langs de kust ontstond rond 3500

wegstromen. Bepaalde gebieden kwamen droog te staan en de

v.Chr. een soort waddengebied, dat zich in de loop van

hoger gelegen oevers langs de zoetwaterkreken werden op die

de tijd ontwikkelde tot een aaneengesloten duinenrij die

manier voor korte of langere tijd bewoonbaar.

het achterliggende land beschermde tegen het zeewater.

Impressie van een Ijzertijdboerderij, gebaseerd op vondsten in de omgeving van Spijkenisse

34

35

Romeinse tijd

Middeleeuwse bedijkingen

In de Romeinse tijd (50 v. Chr. – 400) waren de

Omstreeks het jaar 1000 raakte Voorne-Putten weer bewoond.

omstandigheden weer optimaal voor bewoning. In verband

De mensen leefden van de landbouw, want de vruchtbare

met het beschermen van de Maasmonding tegen aanvallen

grond zorgde voor rijke oogsten. Door een reeks zware

van vijandelijke vloten, bouwden de Romeinen een fort

stormen bezweek omstreeks 1214 de duinenrij die Voorne

nabij Oostvoorne. Die legerplaats betekende een stimulans

en Putten beschermde tegen de zee. Hierdoor ontstond het

voor de lokale economie. De militairen kochten voedsel van

Haringvliet, wat gepaard ging met een toename van het

de lokale boeren en maakten gebruik van uiteenlopende

aantal overstromingen. De lokale bewoners begonnen met het

diensten die ambachtslieden uit de regio te bieden hadden.

opwerpen van dijken op om de boerderijen en hun landerijen

Die vele contacten zorgden ervoor dat de inheemse bevolking

te beschermen tegen het water. De oudste polders waren nog

‘romaniseerde’: geleidelijk namen zij tal van aspecten uit de

relatief klein en hadden een ringdijk. Voorbeelden hiervan

Romeinse cultuur over. Een opgraving in Spijkenisse in 1995

zijn Zwartewaal, Heenvliet, Abbenbroek en Geervliet. De

illustreert deze romanisering. Er werd een villa-achtig gebouw

bedijkingen waren niet altijd succesvol, een enkele polder,

gevonden die omstreeks de tweede eeuw moet zijn gebouwd.

zoals Drenckwaert bij Zuidland, moest later weer aan het water

De bouwtechniek week duidelijk af van de inheemse huizen op

worden prijsgegeven. Spijkenisse werd in 1235 ter bedijking

Voorne-Putten. Aan weerszijde van de toegangsdeur stonden

uitgegeven. De toestemming om het gebied te bedijken moest

zuilen en het dak was bedekt met dakpannen. De bewoners

worden gegeven door de Heer van Putten.

behoorden ongetwijfeld tot de hogere sociale klasse en zullen
nauwe contacten hebben onderhouden met de aanwezige
Romeinen.
In de derde eeuw stopt de bewoning abrupt: het landschap
werd natter en een groot deel van de middeleeuwen bleef de
streek vrijwel ontoegankelijk.
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De Heer van Putten
De Heer van Putten was de baas over het gebied dat niet alleen

Zo werd kerk in Geervliet uitgebreid. In 1307 stelde Nicolaas

het huidige Putten omvatte, maar ook delen van IJsselmonde,

er tien kanunniken aan. Dat waren geestelijken die voor het

de Hoekse Waard en Flakkee. Waarschijnlijk is de heerlijkheid

zielenheil van Nicolaas en Aleyd dienden te bidden, en ook

Putten omstreeks het jaar 1018 ontstaan, maar dat is door

voor dat van hun voorouders en vier dochters. Nadat Nicolaas

het ontbreken van archiefstukken niet zeker. In 1304 werd het

in 1311 en Aleyd in 1316 overleden, werden hun lichamen in

kasteel Puttenstein (nabij Heinenoord) door een aanval van de

de kerk begraven. De indrukwekkende graftombe is nog altijd

Vlamingen verwoest, waarbij het volledige archief in vlammen

aanwezig.

opging. De toenmalige heer van Putten Nicolaas III verplaatste

Hun dochter Beatrice werd Vrouwe van Putten en na haar

zijn hofhouding vervolgens naar Geervliet, waar zijn familie al

overlijden volgde haar zus Aleyd haar op. Beiden stierven

sinds 1246 een grote boerderij bezat.

kinderloos, zodat de heerlijkheid in 1361 verviel aan een

Heer Nicolaas wist zijn grondgebied behoorlijk uit te breiden

kleinzoon van een andere zus: Sweder van Abcoude. Deze

door te trouwen met Aleyd van Strien. Nadat haar vader in

verleende Geervliet op 4 april 1381 stadsrechten, waardoor de

1292 overleed, kreeg Nicolaas zeggenschap over Strijen: wat

handel beter beschermd kon worden. Dat kwam de welvaart

het resterende deel van de Hoekse Waard en een stukje in

van de stad zeer ten goede. Bovendien mocht Geervliet op

Noord-Brabant (Klundert en Zevenbergen) omvatte. Vanuit

basis van het stadsrecht een stadsmuur bouwen en andere

Geervliet werd het omvangrijke gebied bestuurd en de

verdedigingswerken aanleggen.

aanwezigheid van de heer en zijn gevolg bleek erg gunstig voor
het dorpje.

De graftombe van Heer Nicolaas en Aleida van Strien.
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De Ruwaard van Putten
In 1459 stierf de laatste heer van Putten. Aangezien hij geen

De boerderij waarnaar heer Nicolaas in 1304 was verhuisd,

erfgenamen had, verviel de heerlijkheid aan de Graaf van

was al snel verbouwd tot een heus kasteel: het Hof van

Holland. De graaf had geen tijd om Geervliet te bezoeken om

Putten. In de loop der jaren werd het steeds verder uitgebreid

de financiële zaken te regelen en de eventuele misdadigers

met muren, torens en woongedeelten. Nadat Sweder van

te berechten. Er was dan ook een plaatsvervanger: de

Abcoude heer van Putten werd, vond er een ingrijpende

Ruwaard van Putten. De functie van Ruwaard wordt al in een

verbouwing plaats die bijna twintig jaar duurde. Het complex

documenten uit 1361 genoemd. Tal van mannen hebben de

was ommuurd en omringd door een brede gracht. Er stonden

functie bekleed, die in de loop der tijd steeds belangrijker

diverse gebouwen, zoals de ruimte waar de Hoge Vierschaar

werd. Het was een goedbetaalde baan en kwam in handen

vergaderde. Dit was een soort rechtbank waar mensen uit

van adellijke families. Het werd op den duur gebruikelijk dat

Putten en Strijen werden berecht. De Ruwaard trad op als

de Ruwaard op zijn beurt ook weer plaatsvervangers stuurde

aanklager en voorzitter van de rechtbank.

om belastingen te innen en de rechtspraak uit te voeren. Zo

Aangezien zowel de Heer als de Ruwaard niet meer op het

is Cornelis de Witt ook Ruwaard van Putten geweest, maar

Hof woonden, maar veelal in Den Haag verbleven, raakten

hij kwam slechts sporadisch naar Geervliet; het werk liet hij

de gebouwen langzamerhand in verval. In de zeventiende en

anderen over.

achttiende eeuw vertoonde het steeds meer gebreken en er
moest regelmatig flink worden betaald om het hoognodige
onderhoud uit te voeren. Daar was niemand toe bereid, zodat
het immense complex steeds meer tot ruïne afbrokkelde.
Uiteindelijk werd het in 1820 verkocht, en in de loop der jaren
gesloopt. In 1932 verdwenen de laatste herinneringen door de
aanleg van de Groene Kruisweg.

Ook Cornelis van Putten is Ruwaard van Putten geweest
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Het Hof van Putten, met op de achtergrond de kerk van Geervliet
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Religie
Naarmate de bewoning op Voorne-Putten toenam, ontstonden
er verschillende parochies met elk een eigen kerk. Aanvankelijk
waren het eenvoudige houten gebouwen, die vanaf de twaalfde
en dertiende eeuw werden verbouwd tot de stenen kerken die
vandaag de dag nog in de meeste dorpen en steden zijn te
vinden. Het is vaak onduidelijk wanneer de parochies precies
zijn gesticht. De kerken van Geervliet en Oostvoorne worden
in een akte uit 1277 voor het eerst genoemd, maar bestonden
op dat moment waarschijnlijk al tientallen jaren. Van de zes
kerken op Putten hebben er slechts drie de tand des tijds
doorstaan: in Geervliet, Zuidland en Spijkenisse. De kerk van
Simonshaven brandde in 1855 af, en de kerken van Hekelingen
en Biert zijn in respectievelijk 1850 en omstreeks 1888
gesloopt.
Zoals gebruikelijk werden de kerken opgedragen aan heiligen:
in Brielle aan Sint Catharina, in Zwartewaal aan Sint Maarten,
in Oostvoorne aan Sint Lambertus, in Spijkenisse aan de
Heilige Maagd Maria, in Abbenbroek aan Sint Egidius en de
kerken in Oudenhoorn en Rockanje aan Johannes de Doper.
Heiligen werden aanbeden omdat er vanuit werd gegaan dat ze
via God invloed hebben op het leven op aarde.

De kerk van Spijkenisse
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Wind- en watermolens
Dankzij de bewaard gebleven domeinrekeningen van Putten

Watermolens kwamen pas de eerste helft van de veertiende

is er veel bekend over de middeleeuwse molen in Spijkenisse.

eeuw in zwang. Voorheen werd op natuurlijke wijze

In de rekening over 1379 wordt vermeld dat Zimoen Schelle

afgewaterd: zodra de stand van het buitenwater laag genoeg

de molen voor een periode van drie jaar pachtte van de Heer

was, werden de spuisluizen geopend en kon het overtollige

van Putten. Ook hier was sprake van een verplichting voor

water wegvloeien. Op den duur voldeed deze manier niet meer,

alle inwoners van Spijkenisse en omstreken om hun graan

zodat men op het eiland Putten omstreeks 1535 overging tot

in deze molen te laten malen, zo’n molen werd dan ook wel

de bouw van zes watermolens, waardoor de waterhuishouding

dwangmolen genoemd. Vanaf 1383 was het Willem Heyricssoen

in de polders Geervliet, Spijkenisse, Simonshaven en Biert

die de molen voor ruim tien jaar pachtte voor een bedrag

aanzienlijk verbeterde.

tussen de 75 en 94 ponden per jaar.

De monumentale molens hebben nog altijd windrecht, zodat

De rekeningen bieden een kijkje in de vroege historie.

er in een cirkel van 375 meter geen obstakels zoals bomen of

Hierdoor weten we dat ene Louwe in 1384 ‘aen die molen

gebouwen mogen staan. Bij nieuwbouwplannen in de directe

heeft getymmert 24 daghe’ en dat ‘Jacop Jacopssoen den

omgeving van een molen moet dus rekening worden gehouden

standaert in die molen dede’. Ook plaatste men een ‘nyen

met dit molenbiotoop. In Spijkenisse koos men ervoor om de

molensteen’. In 1417 werd er gewerkt aan de ‘muelenroede’

molen zeven meter te verhogen om de wind in de wieken te

die de timmerlieden ‘haelden van Geervlyet en op enen

houden.

wagen voerden’. De ‘Sinte Elysabetten vloet’ op 17 november
1421 bracht zoveel schade toe aan de molen dat het herstel
wekenlang in beslag nam.

De molen van Hekelingen
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Landbouw
De Tachtigjarige Oorlog zorgde voor veel veranderingen.

waar koeien en schapen graasden. De hoger gelegen polders,

Zo werden de kerken, waar vanouds de katholieke missen

met een bodem van vruchtbare klei, werden intensief gebruikt

werden opgedragen, voortaan gebruikt voor de calvinistische

voor het verbouwen van landbouwgewassen. De Brielse

kerkdiensten. De inname van Den Briel door de watergeuzen

belastinggaarder Jan Kluit (1722-1811), die jarenlang een

was een keerpunt in de Opstand. Een van de weinige

dagboek bijhield, roemde de weilanden op Putten. De koeien

schriftelijke bronnen over de gebeurtenissen in april 1572

gaven veel melk, die gekarnd werd tot boter en kaas. De

vormt een rekening uit het archief van De Ring van Putten,

producten werden tot ver buiten de regio uitgevoerd. Dat

waarin financiële verantwoording wordt afgelegd over graan dat

gold ook voor het vee: de slagers in Rotterdam, Delft en zelfs

in opdracht van Willem van Oranje naar Brielle werd gebracht.

Amsterdam betaalden grif voor de vette koeien. Kortom, de

Voor verreweg de meeste inwoners van Putten ging het

landbouw op Voorne-Putten leverde werk en welvaart op.

dagelijks leven en werken vrijwel ongestoord door. Dat werk

De voedselvoorziening was echter kwetsbaar: misoogsten en

speelde zich voornamelijk af op het platteland, waar de

veeziekten leidden vrijwel direct tot hongersnood onder de

opbrengsten van de landbouw en veeteelt voor een dikbelegde

bevolking en bankroet onder boeren. Gedurende de achttiende

boterham zorgden.

eeuw kreeg het platteland van Voorne-Putten daar enkele

De laaggelegen polders, zoals Simonshaven, Biert en

malen mee te maken.

Abbenbroek bestonden voornamelijk uit wei- en graslanden,

Koeien melken in Spijkenisse, ca. 1910
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Aardappelen en veepest

Franse tijd

Eeuwenlang vormde brood het belangrijkste voedingsmiddel,

tussen 18 december en 3 maart 1745 474 runderen in de

In 1789 brak de Franse Revolutie uit en in 1795 marcheerden

maar daar kwam geleidelijk verandering in. Omstreeks 1700

stallen. De meeste boeren bezaten hooguit vijf tot acht koeien,

de Franse troepen richting de Republiek om de regenten

begonnen Hollandse boeren en arbeiders op kleine schaal

vaak nog minder: twee of drie. Het kwam voor dat een boer al

te verjagen en het volk aan de macht te brengen. Door de

aardappelen in moestuinen te telen. Het gewas werd deels

zijn koeien verloor, maar dat bleef een uitzondering. Meestal

vrieskou veranderde de Hollandse waterlinie in een ijsvlakte,

geproduceerd voor de eigen consumptie, maar vooral om

stierf de helft van zijn beesten, wat niet zelden zijn bedrijfje

waar de militairen moeiteloos overheen kwamen. Op 19 januari

als veevoer te dienen. Al snel groeide de aardappelteelt: de

ruïneerde. Ook Kluit meldde dat de ziekte ‘‘menig lantman tot

1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen.

kleibodem in deze regio bleek uitstekend geschikt en leverde

eenen verarmden staat gebragt heeft, die dezelve niet weder

Om de belastinginning te optimaliseren begonnen de Fransen

rijke aardappeloogsten op. In 1733 werd in Zuidland al

zullen teboven komen’’. Tussen 19 augustus en 7 oktober 1769

het oude overheidsstelsel ingrijpend te hervormen. Kerk

geproduceerd voor de markt in Dordrecht en Rotterdam. In het

stierven in Spijkenisse ruim 425 koeien. Cornelis Hoogenboom

en staat werden strikt gescheiden. De soevereiniteit van

hongerjaar 1740-1741 nam de consumptie een hoge vlucht.

zag zijn drie koeien ziek worden en sterven, de kudde van

de afzonderlijke gewesten maakte plaats voor een centrale

Door de extreem lange en koude winter – tot ver in juni was er

Huibregt Villerius verminderde van 107 naar 8 stuks. In

regering, de speciale rechten en privileges van steden en

nachtvorst – mislukte de graanoogst en dat veroorzaakte een

Hekelingen was het niet veel beter. Tussen 11 augustus en 22

regio’s werden afgeschaft. Dat gebeurde ook op Voorne-

schaarste aan voedsel. De aardappelen die voor het vee waren

september 1769 stierven er 227 koeien. En zo zijn er talloze

Putten. De stadsrechten van Brielle en Geervliet hadden

bedoeld bleken een uitkomst.

voorbeelden te geven van boeren op Voorne-Putten die hun

geen waarde meer en dat gold ook voor de privileges om

Terwijl de akkerbouw deze omslag doormaakte, kregen de

geheel of deels kudde verloren aan de pest.

bepaalde belastingen te innen of juist van bepaalde heffingen

veehouders in de tweede helft van de achttiende eeuw te

Ondanks de vruchtbare akkers en groene weiden waren boeren

te zijn vrijgesteld. De rechtspraak door de Brielse schout en

maken met een ramp. De veepest vernietigde een groot

kwetsbaar. Het wispelturige klimaat en onbeheersbare ziekten

schepenen en de Ruwaard van Putten was niet meer op lokale

deel van de kudden: tussen 1713 en 1720, 1744 en 1765

konden zelfs de rijkste boer binnen enkele maanden aan de

jurisprudentie gebaseerd. De regionale maten en gewichten,

en van 1768 tot 1786 kostte de virusinfectie vele duizenden

bedelstaf brengen.

zoals de Voornse roede (3,89 meter), de Brielse pond (469

runderen het leven. De besmetting vond eenvoudig plaats door

gram), de Putse voet (34 cm) en Geervlietse duim (2,61 cm)

contact tussen zieke en gezonde dieren en leidde tot koorts

maakten plaats voor het metrieke stelsel (al bleven de namen

en zweren in de bek, slokdarm, magen en darmen van de

van de oude maten nog lange tijd in gebruik). De gilden

koeien. Methoden om de veepest te bestrijden waren er niet,

werden opgeheven en heerlijkheden verloren hun betekenis:

zodat de ziekte zich ongehinderd kon verspreiden. De “lijsten

de titels Heer van Voorne en Heer van Putten verdwenen. De

der besmette, gestorvene en gebeeterde runderbeesten”,

steden en ambachten werden gereorganiseerd tot gemeenten.

die vanwege de epidemie werden bijgehouden, geven een

Er veranderde dus erg veel op het bestuurlijke vlak, Nederland

wekelijks kijkje in de aantallen zieke dieren, en welke aantallen

werd in vijftien jaar tijd flink gemoderniseerd.

daarvan zijn genezen en gestorven. In Geervliet stierven
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Onderwijs
Het onderwijs was één van de zaken waar de scheiding tussen

het onderwijs, sedert weinige jaren, onder den tegenwoordigen

kerk en staat werd doorgevoerd. Eeuwenlang zorgden de

onderwijzer M. Vis, achteruitgegaan. Hekelingen: lokaal en

kerk in samenwerking met het stad- of dorpsbestuur voor het

onderwijs beantwoorden aan elkander in doelmatigheid. Te

gebouw en de schoolmeester. Naast het lesgeven in lezen,

Zwartewaal is het wel groot en goed aangelegd, doch het

rekenen en schrijven, en het bijbrengen van goede manieren,

wordt niet goed onderhouden. Vele reparatien zijn er aan te

werd er van de schoolmeester verwacht dat hij als koster

doen; dit is te bejammeren. Zeer gebrekkige lokalen zijn die

optrad. Hij moest de kerk schoonhouden, de klok op geregelde

te Geervliet; hetzelve is laag en bekrompen; het onderwijs

tijden luiden en in wintertijd de voetstoven voorafgaand aan

laat er ook veel te wenschen over; Nieuw-Helvoet: het lokaal

de kerkdienst opwarmen met hete kolen. Tijdens de dienst zelf

maakt een gedeelte van het kerkgebouw uit en is daardoor

fungeerde de schoolmeester als voorlezer en voorzanger. Soms

moeijlijk te verbeteren. Het onderwijs is er in goede staat.

was hij ook nog eens grafdelver. In de Franse tijd werden de

Oudenhoorn: hetzelve is mede te klein en donker. Dit is

taken van de schoolmeester beperkt tot het lesgeven.

vooral daarom te bejammeren, daar er een zeer bekwaam

Vanaf dat moment was het gemeentebestuur verantwoordelijk

onderwijzer is. Spijkenisse: lokaal en onderwijs zijn in slechten

voor de kwaliteit van het onderwijs - en de rijksoverheid

staat. Simonshaven: het lokaal dreigde in te storten; doch een

hield het in de gaten. H. Wijnbeek was tussen 1832 en 1849

nieuw gebouw wordt thans door middel van eene aanzienlijke

de hoofdinspecteur van het onderwijs in Nederland. Hij

Rijkssubsidie gesticht.’’

reisde het hele door en stelde rapporten op over wat hij in
de verschillende plaatsen aantrof. In 1838 bezocht Wijnbeek
Voorne-Putten en was over het algemeen zeer tevreden: ,,De
De school en pastorie in Spijkenisse, ca. 1900

meeste schoollokalen en meubelen vond ik in een goeden
staat, zooals te Abbenbroek: waar hetzelve uitmuntend is en
ik het onderwijs in goede staat vond. Heenvliet: doch hier is
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Religie
In de negentiende eeuw deden zich ingrijpende veranderingen

maakten op het eigendom van kerkgebouwen en andere

voor in het religieuze landschap van Nederland. De

kerkelijke bezittingen. Uiteindelijk bepaalde de hoge raad in

hervormde kerk kreeg onder meer te maken met gelovigen

1888 dat alles eigendom bleef van de Hervormde gemeenten.

die de Bijbel op een andere manier interpreteerden en eigen

De doleantie kreeg ook op Voorne-Putten navolging. In 1886

kerkgenootschappen oprichtten. Tijdens de Afscheiding van

scheidden groepen gelovigen in Brielle, Hellevoetsluis en

1834 verliet deze groep de kerk om de gereformeerde kerk te

Rockanje zich af. Tinte volgde in de zomer van 1887 en in 1899

beginnen.

voegde Spijkenisse zich bij het rijtje.

In Hellevoetsluis was in het voorjaar van 1841 sprake van een
afgescheiden gemeente met zo’n 25 leden uit de vestingplaats
en omringende dorpen (o.a. Nieuw-Helvoet, Nieuwenhoorn,
Heenvliet, Abbenbroek en Zuidland). Al snel groeide dit uit
tot zeventig leden die in een gebouw aan de Molenstraat
kerkten. In Hekelingen bestond er tussen 1846 en 1849 een
gereformeerde kerk en in Zwartewaal werd deze in 1864 een
feit.
In 1886 vond onder leiding van de Amsterdamse dominee
Abraham Kuyper een nieuwe kerkscheuring plaats. Dit waren
de dolerenden, die met de hervormde kerk braken vanwege
de geleidelijke modernisering van de kerk. De doleantie kreeg
grote navolging – er sloten zich in de daaropvolgende jaren
ruim 300.000 gelovigen bij aan – en er brak al snel een strijd
los tussen Hervormden en Dolerenden die allebei aanspraak

< De Gereformeerde kerk, eind jaren ’30.
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De tramlijn
Om het eiland te verlaten waren de bewoners van Voorne-

tracé ontsloot namelijk meer plaatsen en het voorzag in de

Putten tot het begin van de twintigste eeuw aangewezen

aanleg van de Spijkenisserbrug, zodat Voorne-Putten een vaste

op één van de vele veerdiensten die verbindingen met

oeververbinding kreeg. Na Spijkenisse splitste de tramlijn zich.

het vasteland onderhielden. Voorne-Putten lag dus lang

De zuidelijke lijn bracht reizigers via Zuidland en Oudenhoorn

niet zo geïsoleerd als weleens wordt beweerd, maar

naar Hellevoetsluis, met als eindpunt de Veerhaven waar het

het scheepsverkeer was kwetsbaar. Door storm, sterke

veer naar Middelharnis vertrok. De noordelijke lijn liep langs

getijstromen en dichtgevroren havens raakte de dienstregeling

Geervliet, Heenvliet, Zwartewaal en Brielle naar het eindpunt:

regelmatig in de war. En dat terwijl de markt steeds meer

het strand van Oostvoorne.

eisen begon te stellen aan snelle en vooral tijdige leveringen.

De voorbereiding voor de aanleg van de nieuwe tramlijnen

Boeren kwamen steeds eerder in de problemen als ze hun

kon direct beginnen. Er werden begrotingen opgesteld,

landbouwproducten niet volgens afspraak naar handelaren of

onteigeningen voorbereid, tekeningen uitgewerkt en technische

de veiling in Rotterdam konden brengen.

oplossingen bedacht om de in totaal veertig kilometer spoorlijn
te kunnen aanleggen. Vanaf 1901 werd op talloze plekken

Tramstation Spijkenisse, ca. 1920
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De vrees dat het ontbreken van een verbinding met het

gelijktijdig gewerkt aan het opwerpen van taluds en het

vasteland de economische positie van Voorne-Putten al te

aanleggen van tientallen duikers en bruggen die nodig waren

zeer aantastte, leidde tot de oprichting van comités die zich

om de vele sloten en wateringen te overbruggen. Veruit het

inzetten voor de aanleg van een brug en een aansluiting op het

grootste project was de bouw van de Spijkenisserbrug over

landelijke treinnetwerk. Vooral nadat IJsselmonde in 1872 een

Oude Maas. Tussen 1900 en 1904 werd de enorme klus

spoorverbinding kreeg, ontstonden en verdwenen de plannen

geklaard. Nadat er een jaar was besteed aan de grondwerken,

voor Voorne-Putten in hoog tempo.

werd er twee jaar gesleuteld aan de ijzeren constructie. Op

Uiteindelijk waren er twee voorstellen. Enerzijds het plan van

1 oktober 1904 passeerde de tram voor de eerste keer de

Het Comité voor Locaalspoorwegen dat een spoorlijn lopend

Spijkenisserbrug. Enkele honderden meters voorbij de brug

van Rozenburg naar Hellevoetsluis behelsde, en anderzijds

bevond zich de voorlopige eindhalte.

het plan van de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij, dat

Vanaf 1 november 1905 reden de trams over de zuidelijke lijn

inhield dat het netwerk van RTM-tramlijnen zou worden

naar Hellevoetsluis en een jaar later vond de opening van de

doorgetrokken naar Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

tramlijn naar Oostvoorne plaats. Nadat het tramnet op Goeree-

Uiteindelijk koos de Provincie op 15 maart 1898 voor het

Overflakkee was afgerond, werd op 1 mei 1909 de veerdienst

voorstel van de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij: het

tussen Hellevoetsluis en Middelharnis geopend.
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De Spijkenisserbrug
De Spijkenisserbrug werd oorspronkelijk aangelegd ten

Om het aantal openingen te verminderen werd de

behoeve van de tramlijn. Bij voltooiing van de brug in 1904

Spijkenisserbrug in 1968 drie en een halve meter opgevijzeld.

was het een draaibrug: een brugdeel kon met de hand worden

Maar het was op dat moment al duidelijk dat er een andere

opengedraaid, zodat schepen via twee smalle vaargangen van

oplossing moest komen. Er werd serieus nagedacht over een

elk 25 meter breed de brug konden passeren. In 1933 werd

tunnel, maar de kosten daarvan waren te hoog. Toen deed

de draaibrug vervangen door een hefbrug. Er werden twee 55

zich een onverwachte buitenkans voor. De Moerdijkbrug

meter hoge heftorens gebouwd, waartussen een element was

was aan vervanging toe en de oude brugdelen die hierdoor

bevestigd dat omhoog getakeld kon worden. Bovendien werd

beschikbaar kwamen, konden worden hergebruikt voor de

de brug verbreed, zodat auto’s niet langer hoefden te wachten

bouw van een nieuwe brug. Naast de oude Spijkenisserbrug

als er een tram over de brug reed.

werd begonnen aan de bouw van de nieuwe: tussen drie paar

Het wegverkeer werd steeds drukker en aangezien de

peilers met heftorens kwamen twee brugelementen die binnen

Spijkenisserbrug lange tijd de enige vaste verbinding was,

75 seconden tot zestig meter boven het waterpeil gebracht

moest alle verkeer over deze smalle verbinding. Dat de brug

konden worden. Op 11 juli 1978 werd de nieuwe brug voor het

bovendien regelmatig werd geopend om de schepen te laten

verkeer opengesteld. Drie dagen later werd begonnen aan het

passeren, leidde op den duur tot veel irritatie en leidde tot de

demonteren van de oude hefbrug.

bijnaam ‘De Brug der Zuchten’.

De oorspronkelijke draaibrug
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De Eerste Wereldoorlog
Op 28 juli 1914 verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servië.

In Brielle was een comité dat zich inzette voor de opvang van

Dat vormde het begin van de Eerste Wereldoorlog, waar al

de vluchtelingen, maar omdat er uit militaire overwegingen

snel veel landen in betrokken raakten. Aanvankelijk ging

geen vluchtelingen mochten worden opgevangen in gebieden

iedereen ervan uit dat de oorlog hooguit enkele maanden zou

die in Staat van Beleg verkeerden, verbood de militaire

duren, maar uiteindelijk zouden de gevechten ruim vier jaar

leiding de opvang van Belgen op Voorne. Zodoende werd er

aanhouden. Nederland bleef de gruwelijkheden van loopgraven,

uitgeweken naar Putten, waar in totaal zo’n 300 vluchtelingen

bombardementen en gifgas bespaard. Aangezien de regering

in Abbenbroek, Zuidland en Spijkenisse werden ondergebracht.

een neutrale buitenlandse politiek volgde, had ze steevast

De daaropvolgende maanden keerden de vluchtelingen terug

elk aanbod voor een bondgenootschap afgeslagen. Nu het

naar huis.

erop aankwam, hoefde Nederland geen van de partijen te
steunen. Toch werd besloten om op 1 augustus 1914 het leger
te mobiliseren om het eigen grondgebied te verdedigen. Want
neutraliteit was geen garantie buiten de oorlog te blijven:
België had eveneens een neutrale koers gevolgd, maar was
door Duitsland eenvoudigweg onder de voet gelopen.
De opmars van de Duitsers in België en de bombardementen
op Antwerpen in oktober 1914 brachten een grote stroom
vluchtelingen op gang. Begin oktober trokken ruim een
miljoen Belgen de Nederlandse grens over om een veilig
heenkomen te zoeken. De daaropvolgende weken trokken vele
Belgische vluchtelingen in Abbenbroek

honderdduizenden weer terug naar huis, maar er bleven ook
grote groepen voor langere tijd in Nederland. Daar werden
opvangplekken voor gezocht.
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De Spijkenisserbrug werd bewaakt
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De mobilisatie bracht duizenden militairen naar Voorne-

moest zich beperken tot het verwarmen van één kamer. Andere

Putten, maar de meeste soldaten lagen rond Hellevoetsluis,

brandstofbesparende maatregelen bij het koken waren onder

Brielle en de duinen gelegerd. Landweermannen bewaakten

meer een centrale gaarkeuken, die echter vanwege een gebrek

de Spijkenisserbrug en controleerden de passanten en hun

aan belangstelling slechts een kort leven beschoren was, en de

vrachten, omdat er door de schaarste in toenemende mate

hooikist. Het eten werd kort aan de kook gebracht, waarna het

werd gesmokkeld. Vooral vanaf 1916 werden de tekorten aan

goed geïsoleerd in een hooikist gaar pruttelde.

brandstoffen en voedingsmiddelen nijpender. De regering nam

Tegen het einde van de oorlog kreeg Spijkenisse te maken

maatregelen en besloot over te gaan op distributie, waardoor

met de Spaanse griep. De oorlog had het leven van vijftien

veel producten op ‘de bon’ gingen. Dat was een manier om te

miljoen burgers en militairen gekost, maar de Spaanse griep

zorgen dat de beschikbare brood eerlijk onder de bevolking

eiste vanaf februari 1918 nog veel meer slachtoffers. In twee

werd verdeeld. Naarmate de grondstoffen schaarser werden,

jaar tijd zouden ruim vijftig miljoen mensen aan de ziekte

was het noodzakelijk de beschikbare goederen te rantsoeneren.

sterven. Na de eerste epidemie in de zomer, volgde begin

Iedereen kreeg geleidelijk steeds minder eten. Ontving elke

oktober volgde de tweede, veel gevaarlijker griepgolf. De

inwoner in 1916 nog dagelijks 400 gram brood, in 1918

griep was gemuteerd en de nieuwe variant leidde vaak tot

moest iedereen rond zien te komen van 200 gram brood per

longontsteking. De daaropvolgende weken stierven enkele

dag, terwijl de kwaliteit ook verslechterde. Vlees was alleen

tientallen mensen aan de Spaanse griep of de complicaties

verkrijgbaar via smokkel en nauwelijks te betalen. De stevige,

ervan. De scholen in Nieuw-Helvoet, Oostvoorne, Spijkenisse,

smakelijke aardappelen die op de akkers van Voorne-Putten

Vierpolders en Rozenburg sloten hun deuren.

werden verbouwd, werden in ruil voor steenkool naar Duitsland

In de loop van november bleek vooral Spijkenisse ernstig te

geëxporteerd. De inwoners uit de regio kregen vervolgens

zijn getroffen. Drie weken na de uitbraak waren 1400 inwoners

van de distributie weke, vieze aardappelen die elders op

besmet, met elf doden als gevolg. Tijdens de epidemie werd

veengronden waren geteeld. Zodoende ontstond ook in

het luiden van de kerkklokken bij begrafenissen nagelaten.

kleiaardappelen een levendige smokkel.

De omstandigheden brachten het maatschappelijke leven

Voor brandstoffen gold hetzelfde verhaal: voor steenkool

even tot stilstand. Uit angst de griep op te lopen werden

was Nederland voornamelijk afhankelijk van de aanvoer uit

alle bijeenkomsten van verenigingen en muziekuitvoeringen

Duitsland, maar er werd steeds minder beschikbaar. Men

afgelast.
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Crisisjaren
De Eerste Wereldoorlog bracht veel inwoners van

De gemeentelijke arbeidsbemiddeling in Spijkenisse

Voorne-Putten in financiële moeilijkheden. Door de dure

merkte de stijging van het aantal werklozen al snel op. Het

voedingsmiddelen en brandstoffen was veel spaargeld

dorp Spijkenisse telde in 1930 ongeveer 2350 inwoners

verdampt. Tot overmaat van ramp besloot het nieuwe,

en de arbeidsbemiddeling noteerde dat jaar slechts 35

socialistische bewind in Rusland de staatsschuld in 1918

werkzoekenden, waarvan de meeste in de loop van het

eenvoudigweg op te lossen door alle aandelen waardeloos te

jaar een nieuwe baan vonden. In 1931 schoot het aantal

verklaren. Daardoor raakte talloze beleggers hun kapitaal in

ingeschreven werkzoekenden echter omhoog naar 306. Het

één keer kwijt. Ook inwoners van deze streek verloren al het

waren voornamelijk losse arbeiders die gewoonlijk de kost

geld dat ze in onder meer de Russische spoorwegen hadden

verdienden bij boeren en aannemers. Vanwege de slappe

geïnvesteerd.

tijden was er echter nauwelijks werk voor deze groep. De

De beurskrach van 1929 maakte alles nog veel erger. In de

daaropvolgende jaren bleef het aantal werklozen in Spijkenisse

Verenigde Staten was er jarenlang op grote schaal belegd met

rond de driehonderd schommelen. Dagelijks moesten de

geleend geld en dat bleek een grote zeepbel. Op 24 oktober

steuntrekkers naar het stempelkantoor om te bewijzen dat ze

1929, ook wel aangeduid als Zwarte Donderdag, daalden

niet stiekem werkten. Deden ze dat niet, dan verloren ze hun

de koersen scherp, raakten beleggers in paniek en eiste

uitkering.

iedereen zijn spaargeld op waardoor banken massaal over de
kop gingen. In de daaropvolgende maanden en jaren kromp
de economie behoorlijk in: bedrijven moesten werknemers
ontslaan of gingen failliet. De depressie had wereldwijde
gevolgen en ook Voorne-Putten bleef niet buitenschot.
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De Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei viel Duitsland Nederland binnen. Na zes dagen
oorlog en het bombardement op Rotterdam gaven de
Nederlandse strijdkrachten zich over, waarna de bezetting
door de Duitsers aanving. Op straat, op het werk, op school en
thuis beheersten de bevelen van de bezetters het leven van de
Nederlanders. Gedurende de vijf jaar bezetting werd de grip
van Duitsland op het openbare leven steeds steviger, terwijl
de gevolgen van de oorlog zich ook steeds duidelijker lieten
gelden. Eén van die gevolgen was het steeds schaarser worden
van goederen, zodat er wekelijks nieuwe artikelen op de bon
kwamen. Uiteindelijk waren sommige producten, zoals koffie en
sigaretten, helemaal niet meer te krijgen. De vrijheden werden
steeds meer ingeperkt. Bepaalde gebieden mochten niet
langer worden betreden, zoals de stranden en de geïnundeerde
polders. Ook fotograferen werd verboden, want de angst
voor spionage was groot. Er kwamen steeds nieuwe regels en
verboden vanuit de gevorderde overheidsgebouwen, waar de
vlaggen met het hakenkruis fier in de top hingen.
De bezetters eisten ook dat alle Joden vanaf 3 mei 1942
als herkenningsteken een gele ster op hun kleding moesten
dragen. De foto toont de 15-jarige Charles en de 10-jarige
Elly Levie uit Spijkenisse, die met hun ouders in oktober 1942
werden afgevoerd naar de vernietigingskampen in OostEuropa.

Charles en Elly Levie
64

65

Bombardementen
Vooral door de aanwezigheid van de vele Duitse soldaten

Vanaf 1945 werden vanaf een lanceerinrichting in Pernis

kwam de bevolking van Voorne-Putten en Rozenburg in contact

de zogeheten V1-bommen in de richting van het bevrijde

met de bezetter. De militairen waren hier gelegerd om het

Antwerpen afgevuurd. Door onder meer technische

luchtafweergeschut te bedienen, bunkers aan te leggen en

mankementen bereikten veel van deze vliegende bommen hun

de openbare orde te regelen. Her en der verschenen grote

doel niet en kwamen onder meer in de polder van Spijkenisse

kanonnen om de Engelse vliegtuigen te beschieten. Het

en Hekelingen terecht. Omdat een veiligheidsmechanisme

geschut deed de mensen ’s nachts uit hun bed opschrikken

voorkwam dat de 900 kilo springstof gedurende de eerste

en na een zeldzame treffer kon men de volgende dag een

acht minuten ontplofte, boorden er in totaal vier V1’s zich

uitgebrand vliegtuig te midden van de uitgestrekte polders

ongeschonden in de zachte bodem rond Spijkenisse, soms wel

zien liggen. In de nacht van 7 op 8 november 1941 kwam

tot vijftien meter diepte. Bij bouwwerkzaamheden in begin

bijvoorbeeld een viermotorige Short Stirling bommenwerper

jaren tachtig werden de bommen uiteindelijk geruimd, waarbij

neer in de polder Braband nabij Spijkenisse. Engelse en

duizenden gezinnen hun huis tijdelijk moesten verlaten.

Amerikaanse vliegtuigen dropten opzettelijk of per ongeluk
hun bommen boven doelen op Voorne-Putten en Rozenburg,
met slachtoffers en schade als gevolg. Geallieerden dropten
brand- en brisantbommen bij Spijkenisse in een poging de
loodsen en luchtdoelkanonnen te vernietigingen, maar die
poging mislukte. Op 19 juni 1941 wierp een Brits toestel een
veertiental bommen op Zuidland, waarbij drie doden vielen
en vele honderden huizen licht tot zwaar beschadigd raakten.
Op donderdag 4 maart 1943 werd Brielle getroffen door een
bombardement. In totaal vijf bommen veroorzaakten een
De gevolgen van het bombardement op Spijkenisse om loodsen te vernietigen

enorme ravage. De bom die in de meisjesvakschool terecht
kwam, had tientallen slachtoffers als gevolg. Ook een gedeelte
van de ambachtsschool stortte in en veel huizen in de stad
raakten beschadigd.
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Op 30 april 1945 pleegden Hitler en zijn vrouw Eva zelfmoord.

Alle inwoners van Spijkenisse kregen op 3 mei een inenting,

Dit vormde de genadeklap voor het Derde Rijk; binnen enkele

maar steeds meer zieken werden overgebracht naar het

dagen volgde de capitulatie van het Duitse leger. Uiteraard

Zuiderzeeziekenhuis in Rotterdam. In totaal werden 200

barstten overal grote volksfeesten los om de herwonnen

mensen besmet, waarvan er uiteindelijk twintig zouden

vrijheid te vieren. Op Voorne-Putten moest die feesten

overlijden. Het was wrang dat de bevrijdingsoptocht door

vanwege uiteenlopende oorzaken soms enkele maanden

Hekelingen trok, terwijl Spijkenisse angstvallig van de

worden uitgesteld.

buitenwereld werd afgesloten. Zodra de geallieerde militairen
arriveerden, zorgde de medische staf daarvan voor een

Amper een week voor de bevrijding werd Spijkenisse

noodwatervoorziening met zuiveringstabletten. In Spijkenisse

geconfronteerd met een tyfusepidemie. Het haven- en

werd het bevrijdingsfeest daarom pas na het einde van de

spuiwater bleek besmet en met paard en wagen werden

epidemie gevierd, op 7 juli 1945.

de eerste tyfuspatiënten naar het quarantainegebouw op
de Heyplaat vervoerd. Door het gebrek aan waterleiding
en riolering en de algemene verzwakking door te weinig en
slecht voedsel greep de epidemie razendsnel om zich heen.

< Boekje als herdenking aan de Tyfusepidemie.
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Watersnoodramp
In de nacht van 31 januari en 1 februari 1953 raasde er een
storm over de Noordzee, die enorme watermassa’s naar de
Nederlandse kust stuwde. In combinatie met het springvloed
bleek dit een fatale combinatie voor de dijken. Op VoornePutten en Rozenburg braken de dijken op tientallen plekken
door, de gaten varieerden van vijf tot tweehonderd meter
lengte. De polders Oudenhoorn, Zuidland en Abbenbroek liepen
vol, met tientallen slachtoffers als gevolg.
De droog gebleven plaatsen Brielle en Spijkenisse ontpopten
zich al snel tot centra van waaruit de hulpverlening plaats
vond. Het Rode Kruis zorgde voor bedden, dekens en kleding
en verstrekte de reddingswerkers èn de geredden voedsel,
soep, koffie en drinkwater. Doordat de Groene Kruisweg op
maandagochtend gedeeltelijk overstroomde werd de aanvoer
van zandzakken, voedsel en medicijnen ernstig belemmerd.
In Brielle werden vluchtelingen uit Flakkee opgevangen en
doorgestuurd naar adressen waar ze tijdelijk konden verblijven.
Maar het herstellen van alle schade nam behoorlijk wat tijd in
beslag, zodat ‘tijdelijk’ voor sommigen toch nog een jaar of
langer zou duren.

Een groot deel van Spijkenisse bleef droog, zodat de gemeente uitgroeide tot centrum van waaruit hulpverlening plaatsvond
Op een onlangs opgespoten industrieterrein werden zandzakken gevuld
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Opkomende industrie
Rotterdam kwam zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog:

Nieuwe Waterweg uitgediept diende te worden. In 1956 ging

het bombardement van 14 mei 1940 en de brand die daarop

Minister Algera van Verkeer en Waterstaat akkoord met het

volgde, had een aanzienlijk deel van het oude stadshart in de

Plan Europoort, waarbij in feite de rest van het agrarische

as gelegd. Ook de havens waren er door bombardementen van

eiland Rozenburg werd vergraven tot havengebied. Het

de geallieerden en moedwillige sloop door de Duitsers slecht

natuurgebied De Beer bleef voorlopig de westelijke grens waar

aan toe. Na afloop van de oorlog kreeg het herstel van de

geen industrie mocht komen. Er kwamen nieuwe waterwegen:

havens prioriteit boven de wederopbouw van de stad, want het

het Calandkanaal als toegangsweg naar de Europoort en

was van nationaal belang dat de handel en scheepvaart zo snel

het Hartelkanaal voor de binnenvaartschepen. De Brielse

mogelijk werd hervat om de economie te stimuleren.

Maas – voortaan Brielse Meer genaamd - bleef behouden als

In 1947 werden de eerste plannen voor de Botlek ontworpen.

reservoir voor zoetwater, dat onmisbaar was voor industrie

Dit had ingrijpende gevolgen, want de Welplaat en het

en landbouw, maar ook als recreatiegebied en buffer tegen

oostelijke deel van het eiland Rozenburg werden vergraven

mogelijke uitbreidingen op Voorne-Putten. Het plan Europoort

tot havenindustriegebied. In 1955 werden de eerste twee

ging immers al ten koste van de dorpen Nieuwesluis en

grote huurders binnengehaald: het Amerikaanse bedrijf

Blankenburg. Op 13 september 1958 stak Koningin Juliana de

Dow Chemical en de scheepsbouwer Cornelis Verolme.

eerste spa in de grond en eind 1960 voer de eerste olietanker

Aangezien er voldoende belangstelling was voor het nieuwe

de Europoort binnen.

industriegebied kon het Havenbedrijf zijn plannen realiseren.
Tussen 1954 en 1957 werden de Botlek met de Welplaathaven,
de Chemiehaven en de Sint-Laurenshaven aangelegd en de
Derde Petroleumhaven uitgebreid. De populariteit van de
Botlek bleek in de tweede helft van de jaren vijftig zo groot,
dat het oppervlakte te klein was en het Havenbedrijf opnieuw
wilde uitbreiden. Bovendien gebruikten de oliebedrijven
Laatste inzaai op de Welplaat, met op de achtergrond Shell-Pernis
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steeds grotere tankerschepen met flinke diepgang, zodat de
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Ruilverkaveling
Het gemak waarmee de eilanden Rozenburg en de Welplaat
werden vergraven tot haven- en industriegebied, leidde tot veel
ongerustheid onder de boeren op Voorne-Putten. De toekomst
van de landbouw en veeteelt was erg onzeker geworden en
boeren durfden geen nieuwe investeringen te doen in hun
bedrijf. Het platteland dreigde langzamerhand te verpauperen,
totdat er maatregelen werden genomen om het boerenbedrijf
op Voorne-Putten op ingrijpende wijze te moderniseren.
De ruilverkaveling zorgde voor een betere ontsluiting,
een uitstekende ontwatering en optimale productieomstandigheden. De boeren verwierven hiermee een veel
betere concurrentiepositie. De modernisering van het eiland
ging echter ten koste van het landschap. De soms eeuwenoude
contouren van het platteland werd onherstelbaar geschonden:
de wirwar van slootjes verdween samen met de talloze sluisjes
en heulen. De karakteristieke kleine akkers met een diversiteit
aan gewassen maakten plaats voor uitgestrekte velden met
maïs, aardappelen en tarwe zo ver het oog reikt.
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Groeikernen

Het raadhuis op het Koningin Julianaplein in 1957

De industrialisatie van de Rotterdamse haven leverde enorme

De eerste grootschalige woningbouw was ten noorden van

In 1963 begon men dan ook met het plan Brabant, dat

werkgelegenheid op. Als gevolg hiervan moest worden gezorgd

de Groene Kruisweg gepland: in de wijken Schiekamp en

bestond uit de ontwikkeling van de wijken Groenewoud,

voor huisvesting van de vele duizenden werknemers die op

Hoogwerf zouden 3500 huizen volgens de stedebouwkundige

Sterrenkwartier, Waterland en De Akkers. De opzet van

scheepswerven en raffinaderijen werkten. Vanaf het midden

visie van de franse architect Le Corbusier worden gebouwd:

Groenewoud en Sterrenkwartier kwam opnieuw overeen met de

van de jaren vijftig kregen de dorpen op Voorne-Putten te

een ruime opzet met veel groen en water, rechte hoofdwegen,

visie van Le Corbusier: ruim opgezet en talloze voorzieningen.

maken met een ongekende bevolkingsgroei.

een variatie van hoog- en laagbouw en uiteenlopende

De nadruk kwam ook te liggen op eengezinswoningen en de

faciliteiten zoals een zwembad (Hoogwerf-zwembad, later

plannen voor hoogbouw sneuvelden al op de tekentafel. Toen in

In 1953 werd in Spijkenisse de eerste naoorlogse

het Rivièrabad), een winkelcentrum (’t Plateau), scholen en

1969 beide wijken waren opgeleverd stonden er in Groenewoud

nieuwbouwwijk opgeleverd: de Molenwei. De in totaal

buurtwinkels. Die totaalopzet moest ervoor zorgen dat mensen

1480 en in Sterrenkwartier 2200 huizen: woonruimte voor

tachtig woningen vormden een bescheiden groei van het

er prettig en comfortabel woonden.

respectievelijk 4800 en 7200 Spijkenissers.

huizencontingent. Op dat moment was de verwachting dat

De bouw van nieuwe woningen in Spijkenisse bleef echter

Hoogbouw werd in 1968 alsnog gerealiseerd met de kolossale

het toenmalige aantal van 3000 inwoners de daaropvolgende

ver achter bij de planning. In 1963 hadden al 6400 woningen

Marrewijkflat, die 270 appartementen bevatte. Ook in de

twaalf jaar met hooguit duizend nieuwe inwoners zou stijgen.

opgeleverd moeten zijn, maar het waren er slechts 1650.

noordelijke wijken werden alsnog enkele flats gebouwd: de

Hoogvliet lag immers dichterbij de Botlek, zodat het voor

De plannen moesten dus opnieuwe worden aangepast en

Churchillflat, het Manhavegebouw en de Akeleiflat. In de

werknemers aantrekkelijker zou zijn zich daar te vestigen.

in het Structuurplan 1963 werden de nieuwe doelstellingen

jaren zeventig werd in Spijkenisse hoger bouwen dan vier

Het Structuurplan 1953 dat de gemeente opstelde, bleek

geformuleerd. Jaarlijks zouden er gemiddeld 800 woningen

woonlagen echter taboe. De overtuiging heerste dat wonen in

echter binnen mum van tijd te zijn achterhaald. De haven

worden gebouwd, zodat Spijkenisse in 1978 ruim 86.000

een huis met een tuintje een gezondere woonsituatie was dan

breidde zich in hoog tempo uit, zodat in de gemeente vijf jaar

inwoners zou tellen.

een flatje op de tiende verdieping. In Waterland, waarvan de

later het Ontwikkelingsprogramma 1958 presenteerde. Hierin

Diverse plannen waren inmiddels al verouderd: het zogeheten

eerste paal in 1972 werd geslagen, stonden natuur en water

werd uitgegaan van een groei van de bevolking tot 90.000 in

‘Driewegkanaal’ dat door Putten zou worden gegraven en een

centraal. De wijk moest een knusse, intieme sfeer uitstralen,

1975. Dat betekende dat er in achttien jaar 20.000 woningen

scheepvaartroute tussen de Nieuwe Waterweg, de Oude Maas

maar de inrichting met autoluwe woonerven leidde tot een

gebouwd dienden te worden. Burgemeester Bliek zag zich

en het Haringvliet vormde, was inmiddels geschrapt. Met die

waar labyrint. De huisnummering droeg evenmin bij aan een

genoodzaakt ‘de motor, die eeuwenlang stationair gedraaid

oude begrenzing hoefde dus geen rekening meer te worden

overzichtelijke structuur.

had, in de vierde versnelling te brengen’, aldus het vakblad

gehouden, al waren langs het tracé al hoogspanningsleidingen

Bouw.

geplaatst. Die lijn is nog altijd in het landschap te herkennen.

Plateau
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Groeikernstatus
In 1976 werd de Verstedelijkingsnota gepresenteerd. In deze

deelplannen, wat in sommige gevallen tot verrommeling

nota werden de zogenaamde groeikernen geïntroduceerd. Een

en verloedering leidde. In 1982 werd de inspraak drastisch

beperkt aantal gemeenten kreeg deze status toegewezen en

ingeperkt. De bouw ging voortvarend, in 1980 werden maar

mocht in enkele jaren sterk groeien om overbevolking van

liefst 2348 woningen opgeleverd. Vanaf 1978 werd ook

nabijgelegen steden op te vangen. De groeikernen waren

het centrumgebied ingericht, de Voorstraat werd woon- en

vooral bedoeld om de wildgroei van kleinere dorpen en steden

winkelstraat (1978), winkels langs de Breestoep (1979),

enigszins te beteugelen, om daarmee hun landelijke karakter

de bioscoop aan de Nieuwstraat (1980), Cultureel Centrum

te beschermen. De groeikernen kregen een flinke zak geld om

De Stoep en de Bibliotheek (1981), het ABC-winkelcomplex

naast woningbouw onder meer de voorzieningen te verbeteren,

(1983), het stadhuis (1984) en het winkelcentrum De

het welzijn te verhogen en de gemeentelijke instelling te

Kopspijker (1987). In 1990 werd het Ziekenhuis Ruwaard

vergroten.

van Putten geopend. Het vormde de afsluiting van het

In Spijkenisse was de gemeente alleen bereid de

groeikernperiode. De doelstellingen waren gehaald: Spijkenisse

nieuwe groeistatus te accepteren als het Ministerie van

telde 26.400 woningen, die onderdak boden aan 68.000

Volkshuisvesting zou bijdragen aan de kosten om de

inwoners. Naderhand is er op rustig doorgebouwd in de

metroverbinding door te trekken naar Spijkenisse. Die eis

Schenkel, de Rietvelden en Maaswijk, waar de 30.000e woning

werd met enkele voorwaarden ingestemd: Volkshuisvesting

werd opgeleverd.

en Waterstaat betaalden samen de aanleg van de
metroverbinding.
Spijkenisse stond voor de taak om in twaalf jaar tijd 14.300
woningen te bouwen en realiseerde dat met de uitbreiding in
de wijken Groenewoud-Noord, De Hoek, De Akkers, Vriesland
en Vogelenzang. Enkele jaren kregen toekomstige bewoners
vergaande inspraak op de bouwplannen, zowel de ontwerpen,
kleuren en gebruikte bouwmaterialen tot de omgeving. De
De wijk Waterland nadert zijn voltooiing

participatie betrok de inwoners met hun nieuwe woonplaats,
maar leidde het ook tot gebrek aan samenhang tussen de
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De Metro
Op 7 november 1979 werd begonnen aan het doortrekken van

De bouw nam zes jaar in beslag, en intussen werden ook de

het metrotracé naar Spijkenisse. Er was niet voor gekozen

wijken De Akkers en Vriesland uit de grond gestampt. Toen

om de rails op een aarden verhoging aan te leggen zoals

de wijken in 1985 gereed kwamen, reden de eerste metro’s

tussen Hoogvliet en Slinge was gebeurd, maar op een smal

Spijkenisse binnen. De officiële opening vond plaats op 25 april

viaduct met betonnen geluidswanden. Dat voorkwam dat

1985. Plannen om de metro door te trekken naar Hellevoetsluis

Spijkenisse door de metrolijn in tweeën zou worden gedeeld en

zijn nooit uitgevoerd, al is er in het verlengde van Metrostation

het bespaarde veel ruimte. Er konden zodoende meer huizen

De Akkers wel rekening mee gehouden.

worden gebouwd, en de ruimte onder het viaduct werd benut
voor parkeerplaatsen.

In de loop der jaren zijn de metrostations enigszins verbouwd

De minister had geëist dat er minstens 17.500 woningen in een

en gemoderniseerd. Op 4 november 2002 werd de aansluiting

straal van één kilometer rond de drie geplande metrostations

met de metrolijn richting Schiedam en Capelle aan de IJssel

zouden komen. Het vergde wat hoofdbrekens, maar een

gerealiseerd.

uitgekiend s-vorming tracé door de gemeente zorgde voor
het benodigde aantal. De drie metrostations, die met hun
ronde overkappingen enigszins de sfeer van de vroegere
negentiende-eeuwse treinstations moesten oproepen, dienden
ook in de moderne wijken moesten passen. De architect Carel
Weeber slaagde daar goed in, gezien de Staalprijs die hij
won voor de kapconstructie van metrostation Centrum. Een
maquette van dat station heeft ook nog op een expositie in
Japan gestaan.

Aanbouw metrostation Spijkenisse Centrum
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Neergestorte Short Stirling

Lesbrief
Spijkenisse in Oorlogstijd

Lesbrief

Het leven in spijkenisse

Spijkenisse in oorlogstijd

Tijdens de Oorlog

Doelgroep: Onderbouw VO

In het voorjaar van 1940 telde Spijkenisse rond de 2500

Op 10 mei 1940 verklaarde Duitsland officieel de oorlog

Bronnen: Centrum voor regionale geschiedenis Jan de Baan

inwoners, in het buurdorp Hekelingen woonden zo’n 1000

aan Nederland. Het Duitse leger viel ons land binnen

Mogelijke onderwerpen (op basis van gesprek leerkrachten VO):

mensen. Veel mensen werkten in de agrarische sector of in een

vanuit de lucht. In de nacht van donderdag op vrijdag werd

van de fabrieken in Pernis. De crisisjaren leken voorbij te zijn,

Spijkenisse luidruchtig gewekt door laag overkomende Duitse

-

Twee Engelse piloten

al waren de leefomstandigheden van de bevolking niet zo goed.

oorlogsvliegtuigen.

-

Soldaten die hier waren gelegerd

Maar men wist niet beter. Spijkenisse had in die tijd nog geen

Na de inval van de Duitsers werd het leven van de bevolking

-

Mobilisatie

waterleiding en de riolering stelde niet veel voor. Voor water

weer bijna net als ervoor. De twee basisscholen begonnen

-

Distributie eten en drinken/Hongersnood niet in Spijkenisse, wel in Rotterdam

waren de Spijkenissers aangewezen op hun eigen regenton of

gewoon weer, maar iedereen kreeg wel te maken met

-

Bombardementen/V1 (Vergeltungswaffen Eins)/avondklok

er moest water uit de Boezem, de Haven of het Spui worden

veranderingen. Zo moest iedereen voortaan alles kopen met

-

Onderwaterzetting

gehaald.

distributiebonnen en moest men rekening houden met een

-

Mijnen

Aanvankelijk leek het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

verscherpte luchtbescherming en luchtalarmen. Dit hield in

-

Jan Campert (verzet)

niet veel invloed te hebben op het stille dorp. Net als in de

dat ramen van huizen en lichtbronnen, zoals bijvoorbeeld een

-

Persoonlijke gebeurtenissen: Familie Levie

Eerste Wereldoorlog wilde Nederland neutraal blijven en hoopte

fietslamp verduisterd moesten worden.

-

Tyfusepidemie: Geen kraan? Maar waar kwam het water dan vandaan?

het dat de strijd buiten de landsgrenzen zou blijven. Wel werd
de mobilisatie afgekondigd en werden alle oud-militairen

Er is al heel veel geschreven en verteld over de Tweede Wereldoorlog, maar wat gebeurde er

opgeroepen. In Spijkenisse werden in het voorjaar van 1940

tijdens deze oorlog eigenlijk allemaal in Spijkenisse? Werd er in Spijkenisse ook gevochten?

ook soldaten gelegerd die de directe omgeving moesten

Zaten er mensen in het verzet? Kregen de mensen hier ook te maken met de hongersnood?

bewaken.

En werd het leven anders voor de bevolking?
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Familie Levie
Vanaf 1942 werden de mannen in Spijkenisse gedwongen om

Niemand wist waarheen. Ze mochten alleen wat handbagage

in Duitsland te gaan werken. Anderen melden zich vrijwillig

meenemen. Het gezin werd te voet naar het toenmalige

in Duitse dienst. Verschillende van hen zijn nooit meer

gemeentehuis aan het Noordeinde gebracht. Een ooggetuige

teruggekomen. In het dorp woonde ook een familie die niet

herinnert zich: “Zij stonden daar als verschrikte, opgejaagde

meer terugkeerde. Dit was de familie Levie.

mensjes tussen hun ‘groot en fors’ uitziende bewakers”. Vanaf

Tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog leefde in

deze plek werden de vijf per auto naar Hoogvliet gereden,

Spijkenisse een joodse familie. Salomon of Sally Levie woonde

waar verschillende joodse families uit de streek bijeen werden

in 1942 met zijn vrouw Mina, kinderen Charles, 15 jaar en

gebracht. Vanuit Hoogvliet werden de families vervoerd naar

Elly,10 jaar en hun 78-jarige tante Jaantje de Vries aan de

doorgangskamp Westerbork in Drenthe.

Voorstraat (tegenwoordig 14a). In hetzelfde pand had de

Lange tijd bleef onbekend wat er met de familie Levie was

familie Levie jarenlang een slagerij. De familie weigerde onder

gebeurd. Later bleek dat de vrouwen, Mina Levie-Monas, tante

te duiken. Ze wilde de bevolking niet in moeilijkheden brengen.

Jaantje en Elly al na een week op 5 november 1942 in de

Bovendien was men nog niet op de hoogte van het bestaan van

gaskamers van Auschwitz in Polen waren overleden. Salomon

de concentratiekampen.

en Charles waren niet veel later in midden-Europa overleden,

Eind oktober 1942 werden joodse bewoners van Voorne Putten

op 31 maart 1943.Ter nagedachtenis aan de familie Levie werd

opgepakt en bijeengebracht. In Brielle werden 21, Heenvliet

in april 1986 een gedenksteen onthuld boven de winkeldeur

3, Hellevoetsluis 1, Oostvoorne 6, Zuidland 9 en in Spijkenisse

van de Voorstraat 14a. Daarop is het volgende leesbaar:

5 joodse inwoners gescheiden van hun dorpsbewoners. Op

Voorstraat nr. 14a, foto 2009
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woensdag 28 oktober 1942 kreeg het gezin van Sally Levie de

Tot aan de deportatie op 28 oktober 1942 woonde in dit pand

opdracht om zich binnen een uur klaar te maken voor vertrek.

het daarna omgebrachte Joodse gezin van Salomon Levie

Gedenksteen ter nagedachtenis aan de familie Levie, Voorstraat nr. 14a

87

Overleven
Ondanks het verbod joden te helpen werd in de lente van 1943

De Duitsers dachten dat de Geallieerden (onder andere Groot-

een joods meisje in een gezin in Spijkenisse opgenomen.

Brittannië, de Verenigde Staten en Canada) het gebied zouden

De 5-jarige Mirjam Cohen kwam uit Amsterdam en ging hier

kunnen gebruiken voor een mogelijke landing/aanval. Ze zetten

naar school als Marietje Barends. Dat was haar schuilnaam.

de inundatie in als defensief middel. In opdracht van het Duitse

Dankzij haar onderduikadres en haar schuilnaam overleefde ze

leger werden de sluizen van het Spui geopend. Via het gemaal

de Tweede Wereldoorlog.

De Leeuw van Putten werd ook water uit de Maas toegelaten en
vervolgens liepen de polders vol.

Inundatie

Inwoners van Spijkenisse en Hekelingen moesten worden

Spijkenisse zag er in de jaren ’40 van de vorige eeuw heel

geëvacueerd, omdat hun huizen in het water waren komen te

anders uit dan nu. Het landschap bestond voornamelijk uit

staan. Ook het vee van de boeren moest naar een andere plek

polders. Eind 1943 besloot Adolf Hitler dat het hele kustgebied

worden gebracht. Pas na de bevrijding, een jaar later, werd er

onder water moest worden gezet. In februari/maart 1944

begonnen met het leegpompen van de ondergelopen polders.

wilde het Duitse leger dat een groot gedeelte van het
polderlandschap rondom Spijkenisse onder water werd gezet.
Wanneer een stuk land opzettelijk onder water wordt gezet dan
wordt dit inundatie genoemd. Maar waarom wilde de Duitse
bezetter dit?

Gemaal, foto 2009
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Na de oorlog: de bevrijding
Geen kraan
Spijkenisse had in 1945 nog geen waterleiding, dus ook geen

raakten de bakken snel leeg. Als het lang warm bleef, kwamen

kranen. Geen keukenkraan, geen douche en ook geen water

er af en toe speciale tankwagens waar de bevolking een emmer

om het toilet mee door te spoelen. Mensen hebben water

water kon kopen.

nodig om te leven, maar waar haalde de bevolking dan haar

Het water om mee te wassen haalden de Spijkenissers uit de

(drink)water vandaan? En wat waren de gevolgen hiervan?

Boezem, het Spui en de Haven. Het is moeilijk voor te stellen

In 1945 woonden er in Spijkenisse nog niet zoveel mensen, er

dat er gewoon water werd gebruikt uit het dorp. Dit klinkt

stonden ongeveer 550 huizen. Niemand had een douche of een

allemaal niet erg fris, maar het is ook erg gevaarlijk. Van het

toilet zoals wij die thuis hebben. In plaats van een toilet had

water kan je heel erg ziek worden. Dit gebeurde bijvoorbeeld

de bevolking een ‘huisje’ in de tuin. In dit huisje (of poepdoos)

net na de Tweede Wereldoorlog tijdens de bevrijding, toen er in

stond een ton of een emmer met daarop een plank met

Spijkenisse een tyfusepidemie uitbrak.

een gat erin, waarin de uitwerpselen van de mensen vielen.

De plaatselijke muziekvereniging op de Nieuwstraat, 1 juli 1945
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Omdat er geen goede riolering was, werden de tonnen en

Tyfusepidemie

emmers regelmatig geleegd. Tot 1931 kwam er elke week een

In Spijkenisse was er in de periode rond de Tweede

zogenaamde ‘strontschipper’. Hij kwam de tonnen en emmers

Wereldoorlog maar één huisarts, dit was J.T. Rademacher

van de mensen ophalen en bracht deze naar zijn schip. In

(1893-1967). In februari 1945 kwam er een 12-jarige patiënt

plaats van tonnen of emmers werden er soms ook beerputten

naar het spreekuur van de dokter. Ziektes zijn vaak te

gebruikt om het vuil in op te vangen. Boeren konden dit weer

herkennen aan bepaalde verschijnselen. Dokter Rademacher

gebruiken voor de bemesting van hun land. Na 1931 kwam er

herkende bij de patiënt de ziekteverschijnselen van tyfus.

in Spijkenisse een vuilnisophaaldienst. De gemeente zorgde

Deze ziekteverschijnselen of symptomen waren onder andere

voor wagens voor het ophalen van het afval en wagens voor

buikpijn, hoofdpijn en koorts. Tyfus is een infectieziekte

het legen en afvoeren van de tonnen en beerputten.

waaraan je dood kan gaan. De ziekte wordt veroorzaakt door

Maar als je water wilde drinken, de was moest doen of jezelf

een bacil en wordt overgebracht door contact met iemand

wilde wassen, waar haalde je dan water vandaan? Iedereen

die de ziekte ook heeft of door contact met besmet water. In

had een regenbak in de tuin staan. Deze bakken vingen de

Spijkenisse was de besmettingsbron het water uit de Haven en

regen op. Dit water werd gebruikt als drinkwater. Rijkere

het Spui. De oorzaak hiervan was de slechte riolering. Al snel

mensen hadden grotere regentonnen dan arme mensen.

bleek dat er meer mensen besmet waren en was er sprake van

Als het in de zomer warm was en het niet veel regende,

een epidemie. Er wordt gesproken van een epidemie wanneer
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er meer mensen dan normaal dezelfde ziekte krijgen. Om te

“Men ziet, dat uit het kwade, de typhusepidemie nog het

zorgen dat de ziekte zich niet verder zou verspreiden, werd

goede, de waterleiding voortkomt” (Commissaris van de

Spijkenisse afgesloten van de buitenwereld. Niemand kon het

Koningin in Zuid-Holland, Mr. L.A. Kesper, bij de opening van de

dorp zomaar verlaten!

waterleiding in Spijkenisse, uit: Trouw, vrijdag 4 januari 1946 )

De riolen werden meteen afgesloten, zodat het water niet
verder besmet kon worden. Er kwam bij de Westkade een

Brief aan de Burgemeester van Spijkenisse namens de

speciaal waterzuiveringpunt. Door de bevrijding waren er

farmaceutisch inspecteur van de Volksgezondheid. Gouda, 30

Canadezen in ons land aanwezig. Canadese tankauto’s voerden

juni 1945

drink- en waswater aan voor de bevolking. Later werd er water

Bordje als herdenking aan de Tyfusepidemie

geïmporteerd met de tram.

Adviezen van de Geneeskundig Inspecteur, Besmettelijke

Alle zieke mensen werden uit Spijkenisse weggehaald.

Ziektenwet:

Uiteindelijk werden er 199 Spijkenissers ziek (er woonden toen

• Door een verbod tot gebruik van havenwater (in het

ongeveer 2500 mensen in het dorp). De patiënten werden naar

algemeen van oppervlaktewater uit de kom der gemeente)

het Zuiderziekenhuis in Rotterdam gebracht. De zieken werden

voor eenig huishoudelijk doel, alsmede voor het schrobben van

ondergebracht op een speciale quarantaineafdeling. Zo’n

straten, het drenken van vee enz.

afdeling is extra goed afgesloten van de buitenwereld. Het doel

• Het regelmatig en op geschikte wijze ledigen van alle

hiervan is het verminderen van het risico voor het verspreiden

beerputten en tonnetjes.

van de ziekte. Toen in het ziekenhuis niet meer genoeg plek

• Het versterken van betrouwbaar drinkwater in voldoende

was, werd er een speciaal opvangcentrum ingericht. De

hoeveelheid.

epidemie duurde bijna vijf maanden. Veel mensen werden

• Het verstrekken van een opdracht tot ontwerpen van een

beter, ook de twaalfjarige patiënt, maar er stierven zestien

leidingnet, met mogelijkheid van voorloopige koppeling aan het

mensen.

Rotterdamsche net, later te vervangen door een aansluiting

Om te voorkomen dat er nog eens een epidemie uit zou

aan het te stichten net op Voorne Putten.

breken…
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Oorlogsmonumenten in spijkenisse
R.A.F. monument
Op de voorkant van het monument staat Royal Air Force (de

polder Welplaat en verwoestte de boerderij van de familie

luchtmacht van Groot-Brittannië) en de datum 8-11-1941.

Zevenbergen. Het andere gedeelte met de bemanningsleden

Het monument bestaat uit een vliegtuigpropeller en een zwart

stortte neer in de polder Brabant, hierbij kwamen zes

marmeren voetstuk. Aan de zijkant staat: Verwrongen maar

bemanningsleden om het leven. De bevelhebber van het

niet verslagen.

vliegtuig heeft op tijd kunnen ontsnappen met een parachute.
Het is alleen onduidelijk wat er daarna met hem is gebeurd.

In de nacht van 7 en 8 november stortte bij Hekelingen

Waarschijnlijk is hij door de Duitsers opgepakt en als

een Short Stirling bommenwerper neer. Zes van de zeven

krijsgevangene weggevoerd.

bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Dit waren:

Een van de propellers werd in eerste instantie niet

sgt. M.S. Jacobs (2e piloot), sgt. B. Wallwork (navigator), sgt.

teruggevonden. In 1976 vonden een aantal buitenspelende

E. Johnstone (wir. operator), sgt. E. Brooks (front gunner),

kinderen het vliegtuigonderdeel. De propeller werd op de

sgt. C.H. Chesman (rear gunner) en sgt. C. Walton (flight

stadswerf van Spijkenisse opgeslagen. In 1990 ontstond het

engineer). De Britse luchtmacht zette in november 1941

idee om van de propeller een oorlogsmonument te maken.

400 bommenwerpers in, waaronder de Short Stirling. Dit

Dit monument werd ontworpen door C.P. van Bokkem en

vliegtuig was de N6091 van de 7th Squadron R.A.F. Bomber

werd geplaatst op de oorspronkelijke vindplaats langs de

Command en viel onder het bevel van sgt. J.W. Morris. De

Hekelingseweg.

weersomstandigheden waren slecht en veel bommenwerpers
kregen problemen met hun brandstofvoorraad. Hierdoor
verloor de Royal Air Force 37 vliegtuigen. De meeste stortten
neer in de Noordzee. Het toestel dat neerkwam in Spijkenisse
is neergestort door een andere oorzaak. De Short Stirling
bommenwerper werd om 1 uur ’s nachts geraakt door Duits
luchtafweergeschut. Het vliegtuig vloog in brand en viel in
R.A.F. monument, foto 2009
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verschillende stukken uiteen. Een deel kwam terecht in de
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Monument voor Jan Campert

Oorlogsmonument Spijkenisse

Jan Remco Theodoor Campert (1902-1943) was een schrijver,

Het oorlogsmonument in Spijkenisse is opgericht ter

dichter en journalist. Hij werd in Spijkenisse geboren. Lang

nagedachtenis aan 31 burgers die in de Tweede Wereldoorlog

heeft Jan Campert niet Spijkenisse gewoond. Zijn ouders en hij

in Nederland en in het buitenland om het leven zijn gekomen.

vertrokken al in 1903 naar Zeeland. Hij is de vader van de nog

De namen van de familie Levie zijn hierin ook opgenomen en

steeds bekende schrijver Remco Campert. Jan Campert stierf in

Spijkenissers die omkwamen in het voormalige Nederlands-

1943 in het concentratiekamp Neuengamme.

Indië. Het monument bevindt zich aan de Vredehofstraat.

Het bekendst werd de schrijver door twee gedichten die hij
tijdens de Tweede Wereldoorlog schreef: Rebel, mijn hart,

Gedenk hen die vielen

gekerkerd en geknecht en De achttien doden, een gedicht

1940-1945

dat Campert schreef naar aanleiding van de executie van 15

In deze plaats

verzetsleden en drie communistische Februaristakers in maart

In ons land

1941. Het werd voor het eerst (illegaal) in 1943 gepubliceerd.

In Indonesië

‘Een cel is maar twee meter lang
En nauw twee meter breed,
Wel kleiner is het stuk grond,
Dat ik nu nog niet weet,
Maar waar ik naamloos rusten zal,
Mijn makkers bovendien,
Wij waren achttien in getal,
Geen zal de avond zien.’

Monument voor Jan Campert, foto 2009
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Oorlogsmonument Spijkenisse, foto 2009
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Nieuwstraat, 1953

Zicht op Noord Schiekamp

Voorstraat nr. 49

Weekmarkt op het Spui, rechts de Voorstraat, 1970
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Achterzijde bebouwing langs de Nieuwstraat, gezien vanaf de Sintelweg, 1960

