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Nieuws uit de Oudheidkamer
Gedenkbord werkbezoek Mr. J. Klaasesz (2)
In de vorige nieuwsbrief van de oudheidkamer werd vermeld dat de toenmalige Commissaris der
Koningin in Zuid-Holland, Mr. J. Klaasesz, tijdens zijn werkbezoek aan Spijkenisse op 26 maart
1968 door burgemeester P.J. Bliek een Delftsblauw wandbord werd aangeboden. Van de
overhandiging bleken in het Archief van Voorne-Putten in Brielle twee foto's aanwezig te zijn. Het
archief was zo vriendelijk een scan ervan beschikbaar te stellen voor publicatie in deze
nieuwsbrief.

Foto 1 (links) Het Delftsblauwe gedenkbord wordt
door burgemeester Bliek overhandigd aan de
Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. J.
Klaasesz. Geheel rechts de heer Iseboud.

Foto 2 (rechts) De Commissaris der
Koningin in Zuid-Holland, Mr., J. Klaasesz,
bedankt burgemeester P.J. Bliek voor het
hem aangeboden gedenkbord. Rechts de
heren Iseboud en B. Meijboom.

Indrukken uit Spijkenisse (4)
In de vorige drie nieuwsbrieven lieten we een aantal bladzijden zien uit een uniek schriftje met als
titel "Indrukken uit Spijkenisse”. Hier volgen nog enkele bladen. Deze gaan over de Gebr. Mol,
Voorstraat 28, en Kantoorboekhandel J.H. Villerius, Voorstraat 58.
Foto 3 (links) Bladzijde uit
"Indrukken uit Spijkenisse".
De slagerij van Piet en Henk
Mol
was
aanvankelijk
gevestigd in de Kerkstraat op
nummer 8, in het inmiddels
niet meer bestaande stukje
van de straat tussen de
Voorstraat en het koor van de
dorpskerk. Het nog wel
bestaande restant van de
Kerkstraat
heet
nu
Torenstraat.
Achter het woonhuis en winkel
was er ook een slachtplaats.

Slachtplaats

Woonhuis van Piet
Locatie nieuw slachthuis
Woonhuis van Henk en winkel

Foto 5 (rechts) Gezicht op de Kerkstraat
Foto 5 gunt ons een blik in het verdwenen
stukje Kerkstraat. De fotograaf stond met zijn
rug naar de Achterweg. Rechts vooraan is de
winkel van de gebroeders Mol. De varkens
wachten op het moment dat ze geslacht zullen
worden. De slachtplaats bevond zich direct
achter de winkel.

Foto 4 (links) Gezicht op de
Kerkstraat vanaf de toren van de
dorpskerk.
Links onder op de foto is het dak
van het koor van de kerk nog
zichtbaar. Iets naar rechts begint
de Kerkstraat die vanaf daar naar
het centrum van de foto loopt. Er
zijn zes door de zon beschenen
gevels te zien, van vijf huizen met
de nok haaks op de straat en een
zesde, het hoge huis, met de nok
evenwijdig aan de Kerkstraat. Dat
laatste huis is Voorstraat nummer
30.
In het eerste en tweede huis van
deze zes waren de winkel en
woonhuis van de gebroeders Mol
gehuisvest.

De oorspronkelijke slachtplaats is eind jaren 40 vervangen door een nieuw slachthuis. Hiervoor
moest wel eerst het huis gelegen aan de overkant van de Kerkstraat, tegenover het huis van Piet,
gesloopt worden.
Het deel van de Kerkstraat tussen Achterweg en de dorpskerk moest wijken voor de aanleg van de
Eerste Heulbrugstraat. Met dat vooruitzicht in gedachten verhuisden de gebr. Mol naar de
Voorstraat nummer 28. Dit pand was de woning van burgemeester P.J. Bliek. Het werd door vader
en zoon Louter verbouwd tot een moderne slagerij (foto 6.) Tegenwoordig is Fietsspecialist Mons
in dit pand gehuisvest. Voordat Kerkstraat 8 daadwerkelijk gesloopt is heeft Cor Baris in de
voormalige slagerswinkel nog enige jaren een zuivelwinkel gehad.
Foto 6 Voorstraat met burgemeesterswoning
Op foto 6 is de burgemeesterswoning
voor de verbouwing tot slagerij te zien.
Rechts op de foto, achter het meisje met
het witte schort, zien we een klein pandje
met
een
rond
bovenraam:
het
groentewinkeltje
van
Mak,
nu
Museumwinkel Mak, op Voorstraat
nummer 26. Ernaast het hoge huis van
de burgemeester op nummer 28. De
huizen op de Voorstraat hadden
toentertijd een eigen stoep, iets hoger
dan de straat, afgezet met stenen palen
met ijzeren kettingen ertussen en een
hekje op de scheiding met de buren.

Foto 7 Voorstraat 30 (linkse pand) en 28 in
de zestiger jaren.

Foto 8 Winkel van Fietsspecialist Mons,
Voorstraat 28, op 25 maart 2014

Foto 9 Voorstraat 30 op 25 maart 2014,
In het pand op Voorstraat 30 was voor de tweede
wereldoorlog de bakkerij van Gijs Pernis gevestigd. Die werd
in de vijftiger jaren opgevolgd door de IJzerhandel van Rinus
van der Meer, later Van der Meer en Van Leenen. Enige
jaren geleden heeft Pizzeria il Siciliano er zijn deuren
geopend.

De volgende bladzijde uit
"Indrukken uit Spijkenisse" gaat
over de kantoorboekhandel
J.H. Villerius op de Voorstraat
nummer 58 (Foto 10, rechts).
Jaap Villerius was een bekend
man op het dorp. Hij was
regisseur van het toneelgezelschap "De Putse Spelers"
die voorstellingen verzorgden
in hotel De Keizer. Hij trad ook
op als goochelaar. En hij was
de grote animator van de film
uit 1937 over Spijkenisse op
Koninginnedag, die al een
aantal
malen
door
de
oudheidkamer is vertoond in de
filmzaal van de Boekenberg.
Foto 11 (links). De Voorstraat in 1957
gezien vanaf het kruispunt met de
Nieuwstraat.
Op foto 11 is het eerste pand links
nummer 58. Langs beide zijden van het
pand is een smal voetgangerstraatje dat
leidt naar de Eerste Heulbrugstraat,
links
het
Dijkslop,
rechts
het
Westerslop. De ingang van het
woongedeelte van het pand bevond
zich in het Dijkslop.
Het pand ernaast werd bewoond door
Cor Barendregt en zijn gezin. Ze
hadden er een drogisterij en een
schoenmakerij.
De
stoepen
zijn
inmiddels vervangen door een smal trottoir. Het pand uiterst rechts is de hal van machinefabriek
"Marco", geleid door smidszoon Job Neuteboom.

Na Villerius had Leijer Luiten er een winkel in huishoudelijke artikelen en vestigde Maarten van den
Engel er zijn schildersbedrijf met een winkel waarin glas, behang, verf en raamdecoraties verkocht
werden. Dat doet zijn zoon Peter tot op de dag van vandaag.
De voorgevel is in de loop der jaren aangepast aan de veranderende behoeften en smaak zoals op
de volgende foto's is te zien. Ook de bestrating onderging verandering: de trottoirs verdwenen en
maakten plaats voor sierbestrating.





Spijkenisse: Eens dorp, nu stad
Uit de kelder van de voormalige boekhandel Edel (nu Bruma) zijn
nog een tiental nieuwe boeken van Jan van den Berg “Spijkenisse
Eens dorp, nu stad” te voorschijn gekomen. Dit boek is in 2004
uitgegeven en bevat een mooie selectie foto’s met uitleg.
De oudheidkamer heeft een aantal boeken gereserveerd.
De boeken zijn te bestellen in de oudheidkamer op dinsdag en
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
of
per email: oudheidkamer-spijkenisse@hotmail.com
of
telefonisch bij Leen Riedijk 0181 614504
voor de prijs van € 10,00 per stuk.

