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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 
    
"Brug der zuchten vervangen door nieuwe éérste Heulbrug” luidde de kop van een artikel op 
de voorpagina van "De Botlek" van vrijdag 7 mei 1954.  
 
In deze nieuwsbrief kijken we terug op de feestelijke opening van de nieuwe Heulbrug en 
Stationsstraat op donderdagavond 6 mei 1954 aan de hand van het verslag van die gebeurtenis in 
"De Botlek” en foto's uit de negatievencollectie Cors Kok en enkele uit de oudheidkamer. 
 
Op de foto’s 1 en 2 is te zien hoe op de dagen voor de opening met vereende krachten de laatste 
asfaltlaag op de nieuwe brug wordt aangebracht. Op foto 1 zien we op de achtergrond de huizen 
aan de Jan Campertkade en daar weer achter het hoge dak van de schuur van de boerderij van  
Cees Verweel, 
 
Op foto 2 kijken we aan tegen de bebouwing op het begin van de Voorstraat en de Achterweg. 
Helemaal rechts een rijtje huisjes langs de Boezem.  
 
Foto 3 is gemaakt vanuit dezelfde positie als foto 1. Het rijtje huizen dat daar langs de 
Stationsstraat stond is op deze foto goed te zien. 
 
Om acht uur zal de plechtige opening plaatsvinden, maar al voor die tijd verzekeren toeschouwers 
zich van een plaats, zoals geschreven staat in "De Botlek” en door foto 6 wordt bevestigd. 
 
Foto 1                                                                       Foto 2  
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Foto 3                                                                             Foto 4   
 
Van de panden op de foto's 1 t/m 3, 5 en 6 bestaat er niet één meer. Foto 4 toont de panden van 
garage van Pelt, die nog wel bestaan. Aan de vlag te zien stond er een aardig windje, wat 
bevestigd wordt door de zinsnede in "De Botlek": 'Talrijke vlaggen wapperden fier in de wind en de 
fonteinen, die in de boezem geplaatst waren, spoten het water kaarsrecht omhoog, als wilden zij 
de lichtbewolkte hemel raken". Foto 5 is genomen vanaf de Jan Campertkade, niet meer dan een 
voetpad langs de Boezem. Uiterst rechts het rijtje huisjes langs de Boezem van foto 2. 
Foto 6 is genomen vanaf het dak van Garage van Pelt, richting de Achterweg. Het linkse gebouw 
is de werkplaats en woonhuis van carrosseriebouwer Anton Verzijl, het rechtse is de melkfabriek 

 
Foto 5   Foto 6 
 
 Burgemeester P.J. Bliek heette de heer J.A.J. Jansen Manenschijn, lid van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland, van harte welkom. Laatstgenoemde had zich bereid verklaard de nieuwe brug 
en de nieuwe Stationsstraat te openen. De burgemeester en de heer Jansen Manenschijn spraken 

beiden lof en dankbaarheid uit, 
waarna 'er een aardig jongetje 
naar voren kwam. Het was de 
zeven jaar oude Hans van 
Bodegom, die in zijn beide handen 
stevig een kussen hield waarop 
een schaar lag. Deze bood hij de 
heer Jansen Manenschijn aan.’ En 
die knipte er een oranjekleurig lint 
mee door, waarmee brug en 
Stationsstraat geopend waren. 
 
Foto 7 Hans van Bodegom biedt 
de heer Jansen Manenschijn een 
schaar aan. 



Foto 8. De Harmonie van 
de Koninklijke Shell 
speelde een feestelijke 
mars, waarna 'de heer 
Jansen Manenschijn én de 
burgemeester én de 
wethouders én 
gemeenteraadsleden en 
natuurlijk ook de bewoners 
hun eerste schreden op de 
nieuwe brug en vervolgens 
op de Stationsstraat' 
zetten. 
 
Kort daarna marcheerde de 
Harmonie van Shell 
nogmaals over de nieuwe 
Stationsstraat, voorop 
gegaan door 'stoere rijders 
van de motorpolitie die de 
weg vrij maakten, niet 
alleen voor de muziek, 
maar vooral voor een groot 
aantal luxe en vrachtauto's 
die versierd met allerlei 
reclameborden en onder 

luid getoeter de nieuwe brug op reden. Voorop de wagen van de heer van Pelt, die op zijn bumper 
een groot bord had staan. "Spijkenisse presenteert..." stond erop.' 
 
Foto 9 De voorste auto (no 1) van de reclamestoet met "Spijkenisse presenteert" erop. De auto 
staat op de Parallelweg. Links op de achtergrond het eerste huis aan het Molenpad, rechts het 
woonhuis op het tramstation. Op de kerktoren hangt de vlag uit. 

 
 



 
Foto 10  Op de Parallelweg                                                                   Foto 11 Op de Laning   
 
 

 
Foto 12 Rechts Nelis Constandse                       Foto 13 Links Nelis Constandse  
 
Foto 11 t/m 23: Opstellen en vertrek van de stoet op de Laning 
                                                                                                                                                           
 

Foto 14   Foto 15 Links Maarten van den Engel  

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 16 (Boven)        Foto 18 (onder)                 Foto 17 (Boven)  Foto 19 (onder): Kuiperslaan            

        

Foto 20 (Onder)                                      Foto 21 (Onder) 

 

Foto 22 (Onder)                                             Foto 23 (Onder) 

   

 

 

 

 

 



 

Foto 24               Foto 25 

Foto's 24 t/m 27 Opstellen van de solexdeelnemers aan de tocht op de Parallelweg. 

Foto 26  Louw Van der Meer                     Foto  27 

 

 

Foto 28 De nieuwe brug en de nieuwe Stationsstraat zijn geopend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 29 De nieuwe 

Stationsstraat is geopend. De 

witte bloembakken bij de 

lantaarnpalen staan er kort na 

de opening nog. 

 

 

 

 

 

 

Volgens de beschrijving in "De Botlek" van de opening van de nieuwe eerste Heulbrug en de 

nieuwe Stationsstraat volgde 'direct na de auto's de ruiterstoet, onmiddellijk gevolgd door de 

brandweerwagen, waarvan de bestuurder druk van zijn sirene gebruik maakte. Dat mocht nu...! De 

rij werd gesloten door een wagen van de vuilnisdienst. En aan het eind van het artikel werd nog 

vermeld dat de stoet van automobielen een feestelijke en ook luidruchtige tocht door de 

verschillende plaatsen heeft gemaakt. Van deelneming van motoren en solexen aan de tocht wordt 

niet gerept.  

 

 

 


