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Nieuw in de Oudheidkamer
Oude rekeningen
"Zijn jullie hier nog in geïnteresseerd?" was de vraag die Barend Herrewijnen enige
tijd geleden in de oudheidkamer stelde, terwijl hij een ordner liet zien die duidelijk
een groot aantal jaren had overleefd (foto 1). Het bleek te gaan om een map met
rekeningen uit de periode 1937 t/m 1947, gestuurd aan J. W. Herrewijnen
(Heiwerken). Bladeren door die oude nota's was voor de medewerkers van de
oudheidkamer een feest der herkenning, dus ja, daar was wel belangstelling voor.
Besloten is om een selectie van deze documenten te maken en die in een collage
achter glas ten toon te stellen zodat bezoekers ze makkelijk kunnen
bekijken. De lijst (foto 2) hangt in de oudheidkamer, bij binnenkomst direct links.
Foto 1.
Foto 2.
Het zijn teveel documenten om bij ieder ervan hier stil te
staan, maar een paar mogen er wel even genoemd worden.
Het is niet alleen de kop van een nota die interessant is,
maar ook de artikelen, en niet te vergeten hun prijs, maakt
de stukken het lezen waard.
Neem bijvoorbeeld de rekening van Leen Zevenbergen,
timmerman en wagenmaker, gestuurd aan den Heer
Herrewijnen (Voorweg) in december 1945 (zie foto 3). Een
bezoeker verzuchtte: "Wie kan zich nog herinneren waar
Leen Zevenbergen zijn huis en werkplaats had?

Foto 3.

Zevenbergen stuurde zijn rekening naar de Voorweg, zonder vermelding van het huisnummer. Dat
was in die tijd ook niet nodig, want iedereen op het dorp wist waar Jan Herrewijnen woonde, ook
de postbode, maar het is niet ondenkbaar dat de timmerman de rekening zelf bezorgde.
Jan (J.W.) Herrewijnen woonde destijds op Voorweg 329. Door de omnummering van de
huisnummers in december 1948 is dat nummer 1 geworden. Het huis was een markant, wit
geschilderd pand op de hoek van de Voorweg (nu de Rozenlaan) en de Parallelweg. Het stond
naast het huidige huis op Parallelweg 1, het pand van Klip en Van Wijk Makelaars, maar dichterbij
de Groen Kruisweg. Om deze weg te kunnen verbreden moest het worden gesloopt.
Foto 4. Het (verdwenen) markante, witte pand
van Herrewijnen Heiwerken op de hoek van
de Rozenlaan en Parallelweg. Rechts ervan
het pand van Klip & Van Wijk, Parallelweg 1.
Herrewijnen had op 10 augustus 3
kruiwagenwielen gehaald. Hij kreeg daarvoor
een rekening van f 12,60. Dat was inclusief de
kosten van een zegel van 10 cent die op een
rekening geplakt moest worden als hij voldaan
werd. De timmerman zette "voldaan", de
datum en zijn handtekening op de zegel.
Timmerman en wagenmaker Leen Zevenbergen
woonde op Voorstraat 227, na de omnummering
werd dat nummer 4. Het huis stond op "de Krom",
op de plaats waar nu het pand van De Hypotheker
(Eerste Heulbrugstraat 1) is gebouwd, maar dan
met de voordeur en ramen aan de kant van de
Voorstraat. De werkplaats stond op zijn erf aan de
Achterweg (nu Eerste Heulbrugstraat).
Foto 5. Het huis van timmerman en wagenmaker
Leen Zevenbergen, gezien vanuit het Noordeinde.
Het pand uiterst rechts op de foto bestaat nog. Het
is het voormalige gemeentehuis. Het huis links
ervan is verdwenen en het pand daarnaast, nog net
zichtbaar, is de smederij van Neuteboom, later van den Heuvel, nu "In de Biesenschuur"
(Voorstraat 1).
Van de smid Job Neuteboom is ook een rekening aangetroffen. Hij is van 1 juli 1946. Op de
rekening zit een briefje geplakt waarin hij kenbaar maakt dat hij zijn zaak verkocht heeft aan Henk
van den Heuvel. Hij verzoekt de klant om van den Heuvel voortaan met zijn opdrachten te vereren.
Neuteboom had de smederij van zijn vader Daan overgenomen. In zijn briefhoofd vermeldt hij
echter niets over een smederij, maar beperkt zich tot "centrale verwarmingen" en "stalen ramen".

Foto 6 Rekening van Job. J. Neuteboom, juli 1946.

Kennelijk zag Job niet zoveel in de smederij en wilde hij wat anders. In 1943 zet hij het nog wel op
zijn rekeningen, "stoomsmederij" zelfs. En nog veel meer: landbouwwerktuigen, autogene en
electrische lasinrichting, haarden, kachels, fornuizen en, ook toen al: centrale verwarming en
stalen ramen.

Foto 7: Rekening van Job J. Neuteboom van
1943.
Foto 8 : Nota van H van den Heuvel d.d. 2
januari 1947.
Job Neuteboom werd de oprichter van "Marco". Ook daarvan zit een nota in de collage.
Van Henk van den Heuvel is er een rekening te zien van januari 1947. Die betreft het vierde
kwartaal van 1946. In het briefhoofd staat nog "v.h. J.J. Neuteboom". Van den Heuvel laat weten
dat hij Rijksgediplomeerd hoefsmid is, een landbouwsmederij heeft en landbouwwerktuigen bij
hem gemaakt kunnen worden. Het adres is Voorstraat 57, dat 65 werd na de omnummering.
Het was het laatste pand op de Voorstraat aan de kant van de oneven nummers, op de hoek met
de Nieuwstraat. Op die plaats stond de schuur van de boerderij van Vermeer. Deze is in 1946
afgebroken om plaats te maken voor een grote hal voor "Marco".


Films Spijkenisse
Zaterdag 4 november en zaterdag 9 december worden weer een aantal films vertoond in het
auditorium van de Boekenberg. Door een technisch mankement aan de ontwikkelapparatuur zijn
de originele films van o.a. dokter Jurrjens en Arie van Hamburg nog niet digitaal beschikbaar. Wij
vertonen nu films van een iets latere datum, gemaakt door o.a. Leen Kok, en een aantal films over
het Spijkenisse van nu. Hierin zijn opgenomen een ritje met de RTM tram over het eiland, het
ophogen van de molen en opnames van het programma Wie van de Drie uit 1988 in de oude
Stoep met Arie Kraak, Jaap Villerius, Adrie Bastemeijer en Gé van der Meer. Voorafgaand aan de
films maken we aan de hand van diverse (lucht)foto’s een wandeling door het Spijkenisse uit de
50-er jaren.
De middag is vrij toegankelijk, een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Opgeven in de
oudheidkamer of bij de servicebalie in de Boekenberg of via internet www.boekenberg.nl.
Locatie
Aanvang

: De Boekenberg in het Auditorium op de 3e etage
: 13.30 uur



I.v.m. het 5-jarig bestaan van de Boekenberg is de oudheidkamer in de week van 23 – 28
oktober dagelijks van 11.00 – 16.00 uur geopend.
(donderdag tot 14.00 uur)

