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Nieuws uit de Oudheidkamer 
 
De oudheidkamer is nu gesloten en zal pas na versoepeling van de nu geldende maatregelen 
mogelijk (beperkt) weer openen. 

 
Veranderd 
 
In de vorige nieuwsbrieven zijn 
vaak foto's en dia's gebruikt uit de 
collecties Koornneef die in het bezit 
zijn van Adri Schipper-Koornneef 
respectievelijk het Streekarchief 
Voorne-Putten. Dat zullen we ook 
deze keer weer doen. Om te 
beginnen een foto van het (begin 
van) het Noordeinde die in 
Nieuwsbrief nummer 26 ook al is 
getoond (foto 1), met van rechts 
naar links, de vroegere smidse met 
woonhuis van de Waard (thans 
woonhuis), schuur en woonhuis van 
Hogenboom (gesloopt) en het 
vroegere woonhuis van Jacob Hogenboom (later postkantoor, nu weer woonhuis). Koornneef 
fotografeerde niet alleen wat gesloopt werd, maar ook verbouwing en nieuwbouw. Een voorbeeld 
van het laatste is foto 2, gemaakt 
op 17 juni 1986, waarop de bouw 
van nieuwe woonhuizen op de 
opengevallen plek van de gesloopte 
opstallen van Hogenboom is te 
zien. 
 
 Foto 1 (boven) Begin van het 
Noordeinde, voordat schuur en 
woonhuis van Hogenboom zijn 
gesloopt. 
Foto 2 Nieuwbouw op de plaats van 
de gesloopte schuur en woonhuis 
van Hogenboom. Het witte huis 
rechts is het woonhuis van de 
voormalige smid de Waard. 



 
Foto 3 Gedempte spui op 26 

december 1962. 

Vervolgens zes foto's van het 
gedempte spui achter de huizen 
op de Voorstraat nummers 51 tot 
59. De eerste is genomen op 
tweede Kerstdag 1962 toen het 
spui net gedempt was en de 
betonnen buizen klaar lagen om 
riolering aan te leggen, de 
tweede precies zes jaar later. Het 
gedempte spui wordt 
Rademacherplein, dat inmiddels 
bebouwd is en waarvan alleen de 
Rademacherstraat nog over is.  

     

Foto 4 (onder) Gedempte spui op 26 december 1968. 

Een derde foto (foto 5) 
van het Rademacher 
plein is genomen uit het 
raam op de eerste 
verdieping van 
Voorstraat 59 op 31 mei 
1969. Op het plein staan 
de onderdelen voor de 
kramen voor de 
weekmarkt die hier van 
26 maart 1968 tot 5 
september 1978 is 
gehouden. Aan de 
overkant van het plein 
ligt de Nieuwstraat er, 
ontdaan van alle bebouwing, kaal bij. Ook van de bebouwing van de ooit erachter gelegen 
Sintelweg is niets meer over. Op de achtergrond de loodsen van de firma P. (Peet) Baris en, in de 
weilanden erom heen, de (vracht)auto's waarin door dit bedrijf werd gehandeld. 

Foto 6 is genomen vanuit de zelfde positie als foto 5 maar dan op een marktdag.  
Foto's 7 en 8 zijn genomen vanuit Gasterij Het Ganzengors, het vroegere Café Sport, in 1968 resp. 
op 5 mei 1970. Op foto 7 is, in het centrum van de foto, de laatste bebouwing op de Nieuwstraat te 
zien. Het is de bakkerij van Westdijk. Op foto 8 is ook dat restant verdwenen. 
 
 
 Foto 5 Rademacherplein op 31 mei 1969.                 Foto 6 Rademacherplein eind zestiger jaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 
Foto 7  Rademacherplein in 1968                         Foto 8 Rademacherplein op 5 mei 1970 
 
De markt voorzag in een behoefte en na enkele maanden werd al gesproken over uitbreiding. Na 
een kleine uitbreiding in oktober 1969 met vijf kramen bij de ingang van de markt werd gestudeerd 
op uitbreiding op het dijklichaam van de Nieuwstraat en op het gedempte spui tussen Oostkade en 
Nieuwstraat, vooruitlopend op verplaatsing van de markt naar het kerkplein. Kort daarna werd 
geopperd de haven te dempen en hierop de uitbreiding van de markt te plaatsen (zie ook Nieuws 
uit de Oudheidkamer nummers 17 en 18.). Uiteindelijk is besloten de haven opnieuw in te richten. 
De uitvoering is door Koornneef weer vastgelegd, zowel in zwart-wit foto's als kleurendia's. 

 
.  
Foto 9 Links, De oude 
haven, op 26 december 
1970, voor de 
herinrichting, gezien 
vanaf de Westkade (op 
de voorgrond) kijkend in 
de richting van de 
Oostkade (met huizen 
op rechterhelft foto) en 
achterkant van de 
huizen op het 
Noordeinde (op linker 
helft foto op de 
achtergrond).  
 
 

 
Foto 10 Rechts. De 
oude haven na 
herinrichting, op 17 juli 
1980. De fotograaf staat 
op vrijwel dezelfde 
plaats als op foto 9. 
 
De oude haven is niet 
langer bevaarbaar vanaf 
de Oude Maas: de 
Schenkelweg blokkeert 
de doorgang bij de 
molen waar vroeger een 
keersluis was die bij 
hoogwater in de Oude 
Maas gesloten werd.  
 



Impressie van de werkzaamheden bij herinrichting van de Oude Haven  
 

   
 
Foto 11 (links) en Foto 12 Werkzaamheden op 7 april 1979.Standplaats en kijkrichting fotograaf 
zijn vergelijkbaar met vorige twee foto's.  
 
Foto 13 is genomen vanaf de Oostkade richting Kaaistraat en Rademacherplein, Foto 14 vanaf de 
Nieuwstraat kijkend in de richting van de oude haven.  
 

 
Foto 13 (links) en foto 14 Werkzaamheden op 7 juni 1979 
 
Het gebouw rechts op foto 14 is Gasterij Het Ganzengors, het vroegere Café Sport. Op de 
voorgrond een bouwput van de bouwwerkzaamheden op het Rademacherplein.  
 
 

 
Foto 15 Werkzaam-
heden op 28 
augustus juni 1979. 
Positie en kijkrichting 
van de fotograaf zijn 
hetzelfde als bij foto 
13. Het gebouw links 
op de foto is Gasterij 
Het Ganzengors, de 
straat links is de 
Oostkade. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 16 (boven, links)  en foto 17 Werkzaamheden op 28 augustus 1979. Op foto 16 staat de 
fotograaf op het hoekje van de Kaaistraat en de Oostkade, op foto 17 staat hij op de hoek van de 
Kaaistraat en de Westkade. Op beide foto's kijkt hij naar de oude haven, de huizen aan de 
Oostkade en de achterkant van de huizen aan het Noordeinde.  
 
Foto 18 Werkzaamheden op 16 0ktober 1979. Foto 19 Werkzaamheden op 8 november 1979. 
Standplaats en kijkrichting fotograaf zijn vergelijkbaar met die op foto 16,  

 
 
In de Nieuwsbrief van de Oudheidkamer nummer 27 kwam de sloop van de panden van Voorstraat 
51 - 55 aan de orde. Daarbij sluit de laatste foto van dit nummer aan: het eindresultaat van de 
bouw van de panden op de vrij gekomen ruimte...  
 
Foto 20. Nieuwbouw op hoek Spuistraat en Voorstraat (foto van 21 maart 2017) 
 
 
 
 
 

 

 


