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De oudheidkamer is in de maanden juli en augustus op dinsdag gesloten 
 
Nieuws uit de Oudheidkamer 
 

In het kader van de Binnenschoolse Cultuureducatie hebben een twintigtal kinderen uit groep 8 
van CBS "De Rank" uit de Oranjelaan op 15 mei een bezoek gebracht aan de oudheidkamer. 
De kinderen en hun leerkracht werden welkom geheten door Leen Riedijk, die het leeuwendeel 
van de rondleiding verzorgde. De jonge bezoek(st)ers werden uitgenodigd om vragen te stellen en 
daar werd volop gebruik van gemaakt. Hoe Spijkenisse er tot in het midden van de vorige eeuw 
heeft uitgezien kon aan de hand van de maquette in het hart van de oudheidkamer verteld en 
getoond worden. De drie belangrijkste straten van het toenmalige dorp -Voorstraat, Nieuwstraat en 
Noordeinde- zijn er makkelijk te herkennen, evenals de molen en de dorpskerk. De aanwezigheid 

van boerderijen tussen de woonhuizen en winkels 
in deze straten viel ook deze bezoekers op. De 
komst van een volwaardig elektriciteitsnet van het 
gemeentelijk energiebedrijf (GEB) uit Rotterdam 
in de dertiger jaren en van een 
drinkwaterleidingnetwerk direct na de 
tyfusepidemie in de laatste dagen van de tweede 
wereldoorlog bleven uiteraard niet ongenoemd, 
even als de activiteiten waar de mensen in 
Spijkenisse vroeger de kost mee verdienden.  
  
Foto 1. Basisschoolleerlingen van CBS "De Rank" 
krijgen toelichting bij de maquette door Leen 
Riedijk en Jan Vogelaar.  

 
Naast de maquette en tientallen foto's zijn er ook 
documenten en voorwerpen te zien die herinneren 
aan beroepen en werkzaamheden die er in 
Spijkenisse werden uitgeoefend. Sommige 
voorwerpen vereisten wat uitleg, zoals de 
wasstamper, wastang en wringer. Maar ook 
haarijzer, haarhamer, strijker en zeis, melkbus, 
teems en juk konden wel wat toelichting gebruiken.  
Een smalfilmcamera met opwindmechaniek trok ook 
veel aandacht en ging al gauw ratelend van hand tot 
hand.  
De kinderen vonden het een leerzaam en plezierig 
bezoek. 
 
Foto 2. Leen Riedijk demonstreert een zaaimachine 



Wat waren er weinig auto's toen......... 
 
Uit de verhalen die bezoekers van de oudheidkamer vertellen, blijkt dat de degenen die net voor, in 
of net na de tweede wereldoorlog geboren zijn, zich nog heel goed herinneren dat er veel buiten 
gespeeld werd en dat veilig ook op straat kon omdat er nog zo weinig auto's waren. Met dat in 
gedachte viel een foto uit 1955 (foto 3) van de Stationsstraat wel heel erg op.  

 
Foto 3 Stationsstraat in 1955 
 
Op de foto zien we de 
Stationsstraat, waarbij de fotograaf 
bijna bij het stoplicht met de 
Groene Kruisweg staat en kijkt in 
de richting van de Voorstraat. 
Helemaal rechts zien we de 
inmiddels verdwenen boerderij van 
eierhandel Leen Zevenbergen. 
Deze stond naast het tramstation 
(rechts van deze boerderij maar 
dus niet zichtbaar op de foto). 
Links ervan staat de boerderij van 
Cees Verweel, later van Versteeg 
(o.a. kolenhandel). Het woonhuis is 
gerestaureerd en is het enige 

gebouw op deze foto dat nog bestaat. De schuur is vervangen door appartementen. Helemaal 
links op de foto is het woonhuis van Anton Verzijl, de carrosseriebouwer, zichtbaar. De top van de 
achtergevel van de melkfabriek is ook nog net te zien alsmede de schoorsteen van deze fabriek.  
Het grote aantal geparkeerde auto's in deze straat en in de overige straten van het dorp werd 
veroorzaakt door de presentatie van de eerste electrowagen door Spijkstaal in hotel "De Keijzer". 
De belangstelling voor dit nieuw voertuig was enorm en de bezoekers kwamen uit het hele land, 
vertelde Cees Neuteboom ons, uit wiens fotoalbum deze foto komt.    
 

Indrukken uit Spijkenisse (5)  
 
In de vorige vier nieuwsbrieven lieten we een aantal bladzijden zien uit een uniek schriftje met als 
titel "Indrukken uit Spijkenisse”. Hier volgen nog enkele bladen. De volgende bladzijden gaan over 
schoenmakerij Cor Barendregt en smid Henk van den Heuvel 
 
 
Foto 4. Bladzijde uit "Indrukken uit Spijkenisse". 

Cor Barendregt had een 
schoenmakerij op Voorstraat 56. Hij 
herstelde daar schoenen in het kleine 
pandje aan de rechterzijde van  het 
witte pand links op foto 5. Het grote 
pand geheel links op de foto was aan 
de linkerkant het woonhuis van de 
familie Barendregt, de rechterkant 
was drogisterij, waar mevr. 
Barendregt de scepter zwaaide.  
Bij Barendregt heeft nooit een gaper 
aan de gevel gehangen of in de 
etalage gestaan, zoals vroeger wel 
voorkwam bij een drogisterij of 
apotheek, maar het restaurant, dat 
tot voor kort in deze twee panden 
was gevestigd, heet "De Gulle 
Gaper".  

 



Foto 5 (links). Voorstraat 56 (witte pand geheel links)  
in de zestiger jaren. 
 
 
        Foto 6 (onder) Voorstraat 56 in maart 2014 

 
 
 
Foto 7. Bladzijde uit "Indrukken uit Spijkenisse" 

 
Henk van den Heuvel zette de 
smederij van Job Neuteboom voort 
toen die er in 1946 mee stopte. Op 
een rekening die Job op 1 juli 1946 
aan P. v. Herrewijnen stuurde, plakte 
hij een briefje met de tekst: "Dit is de 
laatste nota wat de smederij betreft, 
welke U van mij ontvangt. Wilt U 
spoedig betalen ? Voortaan ontvangt 
U die van H. v.d. Heuvel; wil hem 
voortaan met Uw opdrachten 
vereren. Wij danken U voor het 
genoten vertrouwen  
Jb. J. Neuteboom" 
 
 

 
 
Foto 8. (links) Rekening d.d. 1 juli1946 van Job 
Neuteboom aan P. v. Herrewijnen 
 
 
 

 
 
 
 
Foto 9.(rechts). Smederij van 
Neuteboom (voor 1946) 
 
 
 



 
 
Foto 10. Rekening van H. van den 
Heuvel aan J.W. van Herrewijnen d.d. 
2 januari 1947.  
 
Het briefhoofd vermeldt dat van den 
Heuvel Rijksgediplomeerd hoefsmid is, 
een landbouwsmederij heeft en 
landbouwwerktuigen maken/repareren 
kan.  
 
Naast de smederij was er ook een 
winkel waar o.a. haarden verkocht 
werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foto 11. (rechts) Uiterst rechts de 
winkel en woonhuis van van den 
Heuvel in de zestiger jaren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto 12. Voormalig woonhuis/winkel en  
smederij van Van den Heuvel in maart 
2017.     
 
In het voormalige woonhuis/winkeldeel is 
nu Massagewinckel gevestigd, in de 
voormalige smederij heeft nu het koffie- en 
theehuis "Ïn den Biesenschuur” haar 
domicilie. 
 
 







 
Sinds kort heeft de oudheidkamer een touchscreen van 70 cm met ingebouwde computer in 
gebruik. Hiermee kan door het ingeven van trefwoorden de bijbehorende foto’s uit ons archief 
opgezocht worden. 
Toen de financiële middelen ervoor beschikbaar waren en we op zoek gingen naar een computer 
kregen we van Dennis Bastemeijer de tip dat op het bedrijf waar hij werkt soortgelijke computers 
aan vervanging toe waren en of wij er een wilden hebben. Met dank aan de sponsor hebben wij dit 
aanbod natuurlijk aanvaard.  


