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Nieuws uit de Oudheidkamer 
 
Indrukken uit Spijkenisse (6)  
 
In de vorige vijf nieuwsbrieven lieten we een aantal bladzijden zien uit een uniek schriftje met als 
titel "Indrukken uit Spijkenisse”. Hier volgen de laatste drie bladen. Ze gaan over zuivelhandel 
Maarten Kabbedijk, schoenhandel Maarten Rooimans en bakker Jan Bus.  
 
Maarten Kabbedijk dreef zijn zuivelhandel vanuit Oranjehof nummer 1. Dit hofje was gelegen aan 
de noordoostkant van de dorpskerk, tussen de Zijlstraat en de Kerkstraat (het verdwenen deel van 
de huidige Torenstraat). Op foto 1 is het hofje rood omkaderd. De weg die van het midden links 
naar de rechter benedenhoek loopt, is de Zijlstraat, die rechtsonder eindigt bij de Achterweg. De 
Achterweg liep ongeveer waar nu de Eerste Heulbrugstraat is. 
 
Foto 1 Luchtfoto van de dorpskerk en Spijkstaal uit het midden van de vijftiger jaren. Op deze plek 
is de buurt "Staalmeesters" in de wijk Centrum gebouwd. Rood omkaderd: Oranjehof. 



 
Foto 2 Het Oranjehofje gezien vanaf de toren van 
de dorpskerk.(midden vijftiger jaren) 
 
Het Oranjehofje bestond uit twee parallelle rijtjes 
met vier resp. zes kleine woningen met muren 
zonder ramen aan de buitenkant van het hofje. Aan 
de Zijlstraatkant was dus een zo geheten blinde 
muur. Deze is goed te zien op foto's 3 en 4. Het 
losstaande pand naast het rijtje van vier huisjes aan 
de Zijlstraat was de woning van Maarten Kabbedijk. 
Tussen dit huis en het rijtje was een slop waardoor 
men het hofje en de achterkant van Kabbedijks huis 

kon bereiken waar, vanuit de achterdeur, in de zomer ijs werd verkocht, zowel verpakt als schepijs. 
Maarten reed op warme dagen ook met een bakfiets met ijs over het dorp. 

 
Foto 3.(links) Het huis van Maarten Kabbedijk en 
aansluitend het Oranjehofje, gezien vanaf de 
kruising van de Zijlstraat en de Achterweg (nu: 
Eerste Heulbrugstraat) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 4. (rechts) Oranjehof gezien vanaf  
 de Zijlstraat. De fotograaf stond 
 met zijn rug naar het (nieuwe)  
kantoor van Spijkstaal. Op de  
foto: Adri Schipper-Koornneef 
(staand) en Iema Kijzerwaard  
met een van de Spijkstaalproducten. 
 
  
Van de gebouwen 
die te zien zijn op de 
foto's 1 t/m 4 bestaat 
alleen nog de 
dorpskerk. 
 
 
 
Foto 5 (rechts) 
Bladzijde uit 
"Indrukken uit 
Spijkenisse". 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op de volgende bladzijde van "Indrukken uit Spijkenisse" treffen we een advertentie aan voor 
Schoenhandel Maarten Rooimans (Foto 6). Volgens de omschrijving die gegeven wordt in deze 
advertentie ging Rooimans niet alleen met een auto met schoenen langs de deur, maar kon je ook 
aan huis wel terecht. Dat huisje stond aan de Sintelweg 4.  
 

Foto 6 Bladzijde 
uit "Indrukken uit 
Spijkenisse". 
 
 
De Sintelweg lag 
achter de 
Nieuwstraat op 
het gedeelte waar 
de Nieuwstraat 
parallel loopt met 
de Voorstraat en 
het Spui. Op foto 
7 is de Sintelweg, 
door oud-
Spijkenissers het 
kolenweegje 
genoemd, de weg 
in het midden van 
de omkadering 
met bebouwing 
aan de 
zuidoostkant.  

 
 
 
Foto 7 (onder) Luchtfoto van Spijkenisse Centrum 
gezien vanuit het zuidoosten in het begin van de 
zestiger jaren. 
 

 
 
In het midden van foto 7 zien we 
het gedempte Spui, waarop 
Wagenmaker Henk Koornneef 
een verrijdbare muziektent staat 
te monteren.  
 
Foto 8 (boven) De bebouwing 
van de Sintelweg Het huis met 
de schuur vooraan is nummer 2 
en werd bewoond door Koos 
van der Linden. Het huis ernaast 
is nummer 4 waar Maarten 
Rooimans met zijn gezin 
woonde.  
 



Volgens zijn dochter Alie reed haar 
vader eerst in een Chevrolet en later 
in een volkswagenbus waarop twee 
schoenen geschilderd waren. Foto's 
zijn er helaas nooit van gemaakt. In 
het woonhuis lagen de 
schoenendozen onder de trap, weet 
Alie zich nog goed te herinneren.  
In 1950 opende Rooimans een 
schoenenwinkel op de Voorstraat, 
nummer 50 (zie foto 9). 
 

Foto 9 (boven) Voorstraat nummers 46 t/m 52.  
 
Nummer 52 (meest linkse pand) is de 
elektriciteitswinkel van Floor Korengevel, 
nummer 50 de schoenwinkel van Maarten 
Rooimans, nummer 48 de garage van Arie 
Niemantsverdriet en nummer 46 de 
bloemenwinkel van mevr. Niemantsverdriet. 
 
 
 
Foto 10. (links) Voorstraat nummers 46 t/m 
52. Dezelfde panden als op foto 9, zij het in 
verbouwde vorm, op 25 maart 2014. 
 
 
 
Foto 11. (onder) Laatste bladzijde uit "Indrukken uit Spijkenisse". 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste bladzijde uit het unieke schriftje 'Indrukken uit Spijkenisse" is gewijd aan bakker Jan Bus 
uit het Noordeinde. Hij was een van de vele bakkers die er in 1948 waren: op Noordeinde 20 Koos 
(later zoon Leen) Herweijer, op de Voorstraat nummer 32 Joost de Bloeme (eerder bakker Coen 
Metzon en op nummer 30 bakker Gijs Pernis), op nummer 53 Jan C. de Bloeme, op de 
Nieuwstraat op nummer 9 Rocus Westdijk en op de Westkade 2 Matthijs Bakelaar, bakker van de 
Coöperatie “Ons Voordeel”. 



De oudheidkamer vertelt 
 

Zaterdag 14 december wordt in het 
auditorium van de Boekenberg weer aan 
de hand van een aantal luchtfoto’s het 
Spijkenisse van de vorige eeuw belicht. 
Door de foto’s verder uit te vergroten zal 
in detail op een aantal aspecten verder 
worden ingegaan. 
Aansluitend worden nog een aantal films 
uit die periode vertoond. Aangezien de 
meeste films al meerdere malen 
vertoond zijn, kan nu uit een selectie 
door de aanwezigen een keuze gemaakt 
worden. 
 
Aanmelden is niet direct noodzakelijk maar kan bij de balie in de bibliotheek, of op dinsdag en 
zaterdag bij de oudheidkamer of via de website van de Boekenberg: www.boekenberg.nl 
 
Datum : 14 december 
Locatie : Auditorium 3e etage in de Boekenberg  
Aanvang : 13.30 uur 
 

 


