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Het dorp

1915-1920

Of je het dorp nu over land of via het water
naderde, Spijkenisse was in de jaren dertig
van de twintigste eeuw al van verre
te herkennen aan zijn opvallende skyline.

Deel 1
Het dorp
1915-1920

De eentonigheid van de uitgestrekte weilanden
werd doorbroken door de twee enorme
heftorens van de brug over de Oude Maas,
door de draaiende wieken van de
molen Nooitgedacht, door de
rokende schoorsteen van het
stoomgemaal De Leeuw van Putten
en door de plompe toren van de
middeleeuwse Dorpskerk.
Het dorp mocht dan klein zijn,
opvallen deed het zeker.
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De Spijkenisserbrug

ging richting de haven van Hellevoetsluis, vanwaar de veerboot naar Mid-

De tramlijn die de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij tussen 1900 en

delharnis vertrok. De andere lijn leidde langs Brielle en had als eindstation

1906 op Voorne-Putten aanlegde, betekende voor Spijkenisse het einde

het strand bij Oostvoorne. Aangezien alle trams op het station van Spijke-

van de relatief afgelegen en geïsoleerde ligging. De belangrijkste door-

nisse stopten, groeide dit uit tot een bescheiden knooppunt van goederen

gaande route over het eiland Putten was tot dat moment de in 1848 aan-

en passagiers.

gelegde Grindweg Brielle - Nieuw-Beijerlandse Veer, die bij Zuidland de
Bernisse passeerde en via Simonshaven naar het veer van Hekelingen

Het dorp

liep. Als het Spui eenmaal was gepasseerd kon de weg vanaf Nieuw-

Vanaf het tramstation was het een paar honderd meter lopen naar het

Beijerland over de Hoekse Waard richting Dordrecht worden vervolgd. Met

dorp: de Voorstraat af en via de Eerste Heulbrug over de Vierambachten-

Dordrecht werd aanvankelijk meer handel gedreven dan met Rotterdam,

boezem. Vanaf dat punt waaierden de straten van de bebouwde kom alle

maar in de tweede helft van de negentiende eeuw maakte de Rotterdam-

kanten op. De Achterweg leidde naar de hervormde kerk en de bijzondere

se haven zo'n stormachtige ontwikkeling door, dat de handel zich ver-

school. Langs de Voorstraat stonden de meeste woningen en winkels, en

plaatste en er al snel een grote behoefte kwam aan een weg of spoorlijn

deze weg ging over in de Breekade, waar de openbare lagere school

om Voorne-Putten en Rotterdam met elkaar te verbinden. Als de land-

stond. De andere kant op lag het Noordeinde, eveneens dicht bebouwd

bouwproducten snel naar de veiling aldaar konden worden vervoerd zou

met woningen en winkels. De straat lag ingeklemd tussen de Boezem en

de regio optimaal kunnen profiteren van de groeiende handel.

de haven, en aan het einde ervan bevonden zich het gemaal De Leeuw

Maar voor vervoer naar Rotterdam was men lange tijd aangewezen op

van Putten en de molen Nooitgedacht.

scheepvaart. Zo was er de veerdienst tussen Zuidland en Rotterdam die
bij diverse dorpen aanlegde en ook Spijkenisse aandeed. En er was het
veer tussen Hoogvliet en Spijkenisse, dat in 1854 was opgericht en door
de rietdekker en klompenmaker Krijn Dekker werd onderhouden. Dat deed
hij de eerste jaren met een simpele roeiboot en later met een echte veerpont. Er vonden dus regelmatige afvaarten plaats, maar het schema was
snel verstoord door harde wind of ijsgang.
De komst van de tram en de bouw van de Spijkenisserbrug betekende
een ommekeer voor het dorp. Vanaf dat moment passeerde dagelijks veel
verkeer. Iets buiten Spijkenisse splitste de tramlijn zich. Het ene traject
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In het dorp en in de omringende polder woonden zo'n tweeduizend men-

ten, vlas en rogge. Dik honderd hectare was gereserveerd voor bieten:

sen. De bevolkingsaantallen stegen in de loop van de tijd licht: op 1 janua-

drie kwart daarvan waren suikerbieten, die in het najaar tijdens de

ri 1890 telde de gemeente 2067 zielen, tien jaar later, op 1 januari 1900

'bietencampagne' in enorme hoeveelheden per tram naar de suikerfabrie-

was het gezakt naar 1994, maar daarna bleef het aantal gestaag groeien

ken werden vervoerd. De overige kwart bestond uit voederbieten, be-

naar 2190 (in 1910), naar 2279 (in 1920), naar 2353 (in 1930) en tenslotte

stemd voor het vee.

2506 (in 1940).

Grote delen van de polder van Spijkenisse waren laaggelegen en daarom

De mensen in het dorp hadden uiteenlopend werk. In het gemeentever-

minder geschikt voor landbouw. Zo'n 700 hectare was daarom ingericht

slag van 1912 wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende

als weiland, waar de koeien (750 melkkoeien, 450 kalveren en 75 koeien

beroepen in Spijkenisse. In de opsomming worden drie wagenmakers, zes

voor de slacht), de paarden (zo'n 350 werkpaarden, merries en veulens),

schilders, zes slagers, zes schoenmakers, acht smeden, zeven kleerma-

en een bescheiden aantal schapen (115) en geiten (60) werden geweid.

kers, tien bakkers, twaalf timmermannen en dertien metselaars opge-

Daarnaast waren er nog ruim 350 varkens, en 3500 kippen, 260 eenden

somd. Dit zijn de gebruikelijke beroepen die je in een dorp kunt verwach-

en 20 ganzen. Dit zijn de aantallen van omstreeks 1915.

ten, omdat ze de basisvoorzieningen voor de inwoners vormen. Veruit de

Verder stonden er in en rond Spijkenisse de 24 boomgaarden die een to-

meeste inwoners vonden echter werk als hoepelmakers, maar liefst 70

taal oppervlak van 16 hectare hadden.

mannen en 35 jongens waren in 1913 als zodanig werkzaam. De uitgestrekte grienden langs de Maas boden daartoe de grondstoffen. Dit zijn

Grienden

beroepen die exportproducten opleverden en geld opbrachten. Ook de

Een groot deel buitendijks gebied bestond uit grienden. Hier groeiden riet

landbouw en veeteelt waren sectoren die voor veel werkgelegenheid zorg-

en (knot)wilgen. De wilgentakken werden gebruikt voor het maken van

den, en de economie van het dorp draaiende hielden.

hoepels voor tonnen, maar ook rijswerken (matten van takken om dijken
te verstevigen). In totaal strekten deze grienden zich uit over 111 hectare

De polder

langs de Maas en het Spui. In de wintermaanden leverde het verwerken

Spijkenisse werd omringd door een uitgestrekte polder die bijna 2000 hec-

van de takkenbossen voor veel werkgelegenheid.

tare omvatte. Zo'n 600 hectare daarvan was in gebruik als landbouw-

Op het hoogtepunt bestonden achttien hoepschuren waar het taaie

grond. Het grootste deel hiervan bevond zich op de vruchtbare Welplaat,

griendhout werd gekloofd, geschild of gespaand en door machines tot

een aangeslibd eiland in de Maas dat tussen ruwweg 1805 en 1840 was

hoepels gedraaid om vervolgens te worden verkocht als banden voor ha-

bedijkt, en sinds 1857 via een dam bereikbaar was. Tarwe, haver en aard-

ringtonnen. Het hoepmaken was zwaar werk dat jaren oefening vergde

appelen waren de meest verbouwde producten, gevolgd door bonen, erw-

voordat de hoepmaker over voldoende kracht en ervaring beschikte dage-
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lijks genoeg te produceren om in zijn bestaan te voorzien. De hoepels

Eerste Wereldoorlog

werden verkocht aan tonnenmakers in onder meer de vissersplaatsen

In augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Nederland volgde een

Vlaardingen, Scheveningen en Katwijk.

neutraliteitspolitiek, wat inhield dat er geen bondgenootschappen met andere landen waren gesloten. Dat betekende dat Nederland nu geen bond-

Betonfabriek

genoot te hulp hoefde te schieten en buiten de oorlog kon blijven, maar

Spijkenisse was niet louter agrarisch, er bestond ook industrie. Een bedrijf

het maakte het land ook kwetsbaar: niemand zou Nederland komen hel-

dat omstreeks 1907 werd opgericht was de Eerste Nederlandsche Beton-

pen als het land werd aangevallen. Een neutrale opstelling was geen ga-

fabriek van Kassenbouw van Albinus van Bodegom (1859-1939). Hij deed

rantie om buitenschot te blijven, het neutrale België werd immers door

dat met een compagnon in Loosduinen en ze richtten zich op de tuinbouw

Duitsland onder de voet gelopen, zodat het zijn leger sneller naar Frankrijk

van het Westland en de groente- en fruitteelt die op Voorne-Putten steeds

kon doorstoten. Nederland mobiliseerde haar leger om alle oorlogvoeren-

meer terrein veroverde op de grootschalige akkerbouw. De fabriek leverde

de landen duidelijk te maken dat ze haar grondgebied desnoods gewa-

allerhande materialen voor de landbouw, vervaardigd van gewapend be-

penderwijs zou beschermen.

ton. Het assortiment omvatte kassen en bakken voor het kweken van drui-

Op Voorne bevond zich de Stelling van de Monden van de Maas en het

ven, tomaten, komkommers en bloemen, maar ook varkenstroggen, poot-

Haringvliet. Vanuit de vestingen Brielle en Hellevoetsluis werden de rivie-

aardappelbewaarplaatsen, schuttingen, dorsvloeren, gierkelders en regen-

ren beschermd tegen ongewenste indringers en de tussenliggende Rijks-

bakken. Het feit dat Van Bodegom in augustus 1909 tijdens een tuinbouw-

straatweg vormde een linie. In tijden van acuut gevaar konden grote delen

tentoonstelling in Zeist een geldprijs en gouden medaille won voor een

van de polders onder water worden gezet, en als een vijandelijk leger het

bloemenkas en schutting betekende goede reclame. Het bedrijf groeide

waagde om een landing op de stranden van Oostvoorne en Rockanje uit

de daaropvolgende jaren flink. Het bood eveneens veel werkgelegenheid

te voeren, konden deze vanuit talloze batterijen worden beschoten. Daar-

en drukte daardoor een stempel op het dorp. De betonnen onderdelen

toe bevonden zich enkele duizenden militairen in de regio, die werden ge-

voor schuren, beerputten en drainagebuizen werden vervaardigd in grote

oefend en de kusten in de gaten hielden. Kortom, het eiland Voorne was

kassen, die als productiehallen dienden.

in opperste staat van paraatheid.

Vanaf de werkplaats liep er spoorrails over de havenkade, de kade, de
kadeslop en de Voorstraat naar het tramstation. Werkpaarden trokken

Het bleef echter rustig. In Spijkenisse verbleven enkele tientallen Belgi-

lorries met betonelementen over dit smalspoor, en bij het station stond

sche vluchtelingen die na het bombardement van Antwerpen in het najaar

een betonnen hijskraan die de onderdelen in open goederenwagons kon

van 1914 naar Nederland waren uitgeweken en wachtten tot ze veilig kon-

takelen, zodat ze verder vervoerd konden worden.

den terugkeren. De Spijkenisserbrug was hermetisch afgesloten en werd
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bewaakt door een groep landweersoldaten. Af en toe passeerden er groe-

winkel, maar heeft vermoedelijk ook met groente langs de deur gevent. Hij

pen militairen die een dagmars maakten of aan oefening deelnamen. De

was bovendien vrachtrijder en hielp de jaren dertig ook veldwachter Kees

eerste twee oorlogsjaren gingen redelijk rustig voorbij.

Moerland bij zijn werk, zo begeleidde hij wetsovertreders naar de gevangenis in de kerktoren.

Nieuwe inwoners

Klaasje vergezelde haar vader bij veel van zijn werkzaamheden. Ze ging

Dit was min of meer de situatie in Spijkenisse toen Jan Mak met zijn vrouw

vaak mee naar Rotterdam, waar Jan Mak een bodedienst op onderhield.

Aagje en dochter Klaasje op 25 mei 1915 vanuit Rotterdam naar Spijke-

Zijn vrachtwagen vergde nog wel eens een reparatie, die hij vaak zelf uit-

nisse verhuisde. Hij was enige tijd eerder naar Rotterdam vertrokken,

voerde. Hij haalde zelf zijn voorraden bij de groothandel in Rotterdam, en

maar kennelijk beviel het niet, of hij kon er geen werk vinden. Het gezin

als hij toch die kan op ging, bracht hij pakketjes en zendingen weg, of

betrok een woning langs de Voorstraat; het smalspoor van de betonfa-

haalde ze op. En Jan Mak bezocht als kleinhandelaar in groente, fruit en

briek liep vlak langs de voordeur. Het huisje stamt vermoedelijk uit de eer-

aardappelen zijn klanten met paard en wagen. Ook daar ging Klaasje

ste helft van de negentiende eeuw, en was tot 12 augustus 1915 eigen-

vaak mee op pad. Het paard stond ’s winters in een stal in de Kerkstraat

dom van Johannes Christiaan Francinus de Meij Mecina, de voormalige

en ’s zomers in een weitje langs de Hekelingseweg. Dat stond in de volks-

gemeentesecretaris van Spijkenisse. Hij deed diverse pandjes over aan

mond beter bekend als de “Biezenwei”.

de Daniël Constant Mees, die in Brussel woonde, maar al snel naar Spijkenisse verhuisde en burgemeester werd. Hij ging wonen in een herenhuis langs de Voorstraat en was vanaf dat moment de buurman en huisbaas van de familie Mak.
In 1924 verkocht burgemeester Mees de panden aan de gemeente. Jan
Mak kwam in een mondelinge overeenkomst overeen dat hij het tot 3 mei
1925 voor 2 gulden per week mocht huren. Op 23 augustus 1926 kocht hij
het ‘’woon- en winkelhuis, staande en liggende te Spijkenisse aan de

Gezinssamenstelling

Jan Mak, geb. Spijkenisse 4.6.1884, ovl. Spijkenisse 8.2.1961, tr.
Spijkenisse 28.6.1907 met Aagje van Bodegom, geb. Spijkenisse
13.5.1886, ovl. Spijkenisse 28.9.1967
Kinderen:
Doodgeboren kind, geb. 25.1.1908
Klaasje, geb. 25.1.1908, ovl. 28.1.1908
Klaasje, geb. 11.5.1910, ovl. Hellevoetsluis 6.9.2003
Johanna, ‘Antje’, geb. 12.11.1917, ovl. Hoogvliet 31.5.1994

Voorstraat, kadastraal bekend sector E no. 1407, groot één en zestig cen-

Watersnoodramp

tiare, voor f 1.900 (negentienhonderd gulden)’’.

De combinatie van een hoge waterstand in de rivieren en een storm die
op 13 januari aanwakkerde tot windkracht tien resulteerde in de

Jan had vermoedelijk diverse beroepen om zichzelf en zijn gezin in le-

'Watersnoodramp van 1916'. Deze noordwesterstorm hield een paar da-

vensonderhoud te voorzien. Hij opende sinds omstreeks 1911 de groente-

gen aan en stuwde het water langs de Nederlandse kust en in de Zuider-
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zee op tot zeldzame hoogten. Op diverse plekken in het land bezweken

Hoenderhoek in. De tramlijn, die op deze zomerdijk lag, raakte zwaar be-

de dijken en met name het gebied rond de Zuiderzee werd zwaar getrof-

schadigd. Diverse andere dijken, zoals van de polder Rammeland, hielden

fen

stand, maar waren kwetsbaar omdat flinke stukken van het dijklichaam

Voorne-Putten kwam evenmin zonder kleerscheuren uit deze storm. In de

waren afgeschoven.

Nieuwe Brielsche Courant van zondag 16 januari 1916 werd een uitge-

Spijkenisse werd misschien wel het zwaarst getroffen: ,,De polders Oud-

breid verslag gegeven van de voorzorgsmaatregelen die in Brielle werden

en Nieuw-Hongerland en de Oostbroekpolder zijn geheel door den

getroffen: ,,In allerijl kwamen de vloedplanken voor den dag, en was het

hoogen vloed volgestroomd, de bewoners wisten zich met groote moeite

een getimmer en gesjouw, waaraan oud en jong, zelfs bejaarde men-

door bootjes te redden. Er is echter veel vee verdronken, terwijl de boom-

schen, alle pogingen in 't werk stelden om den gevreesden vijand te

gaarden geheel zijn verwoest'' meldde de Nieuwe Brielsche Courant. Ook

keeren. Helaas! Voor velen was dit vruchteloos. Met zorg had ieder zijn

het Weekblad Voorne-Putten maakte melding van de schade: ,,Bij de ge-

huis van vloedplanken voorzien, geen klei en mest gespaard, maar alle

bouwen in de polder Oostbroek stond het water tot aan de dakpannen.

pogingen bleken te vergeefs te zijn, daar het zilte water in de meeste wo-

Het voornaamste kon men in veiligheid brengen, maar zeer veel moest

ningen toch doordrong en de met zooveel zorg bewaarde aardappelen,

worden achtergelaten, spanen, hoepels en hakhout, alles drijft in duizen-

groenten enz. een prooi van het vernielend element werd.'' Het was een

den bossen in den polder. Van een pas gebouwde schuur van den heer

zware klap dat de toch al schaarse voedselvoorraden bedorven raakten

Jac. Hoogenboom, zijn beide buitenmuren ingestort. Varkens, koeien en

door het water.

schapen werden nog bijtijds gered.'' Echter niet al het vee kon op tijd in

In Brielle bezweek de dijk van de polder Meeuwenoord en liep deze on-

veiligheid worden gebracht: van de landbouwer H. Noordermeer verdron-

der. In Hellevoetsluis stroomde het water vanuit de haven over de kaden,

ken negen varkens en een kostbare voorraad van maar liefst 2000 hl

het Baantje, de Westzanddijk en de Kerkstraat. Ook hier werden de vloed-

aardappelen stond onder water.

planken in de deurposten geplaatst, waardoor de schade beperkt bleef.

Het water zakte weer en op woensdag 19 januari kwam Prins Hendrik met

Langs de kust was het echter een ravage. De duinen waren over tientallen

zijn adjudant een kijkje nemen in het rampgebied. ,,Ten stadhuize werd de

meters weggeslagen en ook de Boulevard van Oostvoorne was onder-

Prins ontvangen door den burgemeester, den heer D.C. Mees, die zich

mijnd, zodat de tramlijn op het strand was beland. Er dreigde bovendien

daar bij het gezelschap voegde, dat vervolgens per auto naar de door-

gevaar voor de hotels: als er meer zand werd weggeslagen, was de kans

braak in den Oostbroekpolder reed. In dezen polder werden enkele wonin-

groot dat ze zouden instorten. Bij Geervliet bezweek de dijk langs de pol-

gen bezocht, die bij de overstrooming tot aan het dak in het water hadden

der Oud- en Nieuw-Guldeland, zodat deze 50 hectaren weilanden onder

gestaan, maar nu weer zijn vrijgekomen.''

liep. Vervolgens stroomde het over een lagere zomerdijk de polder Nieuw-

Er zat niets anders op dan de dijken te herstellen, het water weg te pom-
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pen en de akkers en weiden weer geschikte te maken voor landbouw en

In mei 1918 besloot de gemeenteraad ''om diverse perceeltjes tuinland elk

veeteelt.

ter grootte van 20 roeden tegen billijken prijs aan de arbeiders alhier te
verhuren om daarop met het oog op de voedselvoorziening van den

Distributie

mensch uitsluitend boonen en aardappelen te verbouwen. Een dertigtal

De oorlog veroorzaakte in toenemende mate schaarste aan voedsel en

inwoners zijn daardoor aan een stukje tuinland geholpen, 't geen in deze

brandstoffen. Je kon essentiële levensmiddelen als brood, aardappelen en

tijden toejuiching en vooral navolging verdient.'' De oplossing leken drup-

rijst alleen kopen als je beschikte over distributiebonnen. Daarmee werd

pels op een gloeiende plaat.

voorkomen dat de prijzen onbetaalbaar werden, en de voorraden konden

Intussen werden de boeren zwaar gedupeerd, omdat wanhopige mensen

op deze manier eerlijk onder de bevolking worden verdeeld. Gaven de

's nachts koeien in de weilanden slachtten voor het vlees, of op de akkers

broodbonnen echter in 1915 nog recht op dagelijks 400 gram brood, in de

de aardappels uit de grond klauwden of het tarwe stalen. Er werd honger

loop van 1916 en 1917 werd dit door het tekort aan graan steeds verder

geleden en mensen hadden een zwakke gezondheid. Er was amper

teruggebracht. In 1918 kreeg iedereen nog maar 200 gram brood per dag;

brandstof om de huizen warm te houden, terwijl het juist zeer strenge win-

veel te weinig voor de hardwerkende arbeiders. Ook aan aardappelen

ters waren. Het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam als geroepen.

kwam een groot gebrek.

Op 11 november 1918 kwamen de oorlogsvoerende landen een staakt het
vuren overeen. Een feestelijk moment, maar op dat moment was Spijke-

In diverse plaatsen bundelden de inwoners hun krachten in coöperaties.

nisse echter in de ban van de Spaanse Griep. Van de ongeveer 2300 in-

Door gezamenlijk grootschalig in te kopen, kon er nog wel eens tegen een

woners werden er in de loop van november minstens 1400 ziek en elf in-

redelijk bedrag voedsel of brandstof worden gekocht dat buiten de distri-

woners bezweken aan de ziekte. Het luiden van de kerkklokken bij de be-

butie viel. Zo werd in het voorjaar van 1917 een coöperatieve winkel geo-

grafenissen werd nagelaten, want het leidde tot flinke onrust.

pend in de woning van de oud-burgemeester. Veel inwoners van Spijkenisse werden er lid van om te kunnen profiteren van voordelige prijzen.

Nieuwbouw

Maar naarmate er minder voedsel beschikbaar was, bood ook dit geen

De schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde op uiteenlopend ge-

soelaas meer.

bied voor innovaties en experimenten. Door een gebrek aan bakstenen

De schaarste leidde soms tot onrust. Tijdens de jaarwisseling van 1917-

zag de Betonfabriek bijvoorbeeld een kans om te onderzoeken wat de

1918 moest de politie ingrijpen toen een dronken menigte jongeren en

mogelijkheden waren voor woningbouw met beton. Albinus van Bodegom

militairen met verlof ruiten van woningen en etalages ingooide. Er werden

vroeg vergunning aan voor de bouw van 'tien arbeiders- en een burger-

die nacht door de politie meer dan dertig processen-verbaal opgemaakt.

woonhuis'. Het was geheel in lijn met de tuindorpen die onder meer door
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de grote scheepswerven in Rotterdam werden aangelegd voor het personeel. Deze woningen waren bedoeld voor de gezinnen van tien werknemers, en voor zijn zoon Dirk van Bodegom, die boekhouder van de fabriek
was.
De gemeente beoordeelde de bouwaanvraag, maar ook de Gezondheidscommissie in Brielle boog zich over de ingediende tekeningen. De leden
waren weinig enthousiast over het ontwerp (,,weinig sierlijk'') en het bouwmateriaal (de betonblokken vond men ,,geen waarborg tegen doorregenen''), maar de bouw ging desondanks door. In mei 1916 werd de
eerste steen gelegd van dit op zowel sociaal als bouwtechnisch vlak vooruitstrevende plan.
De Betonfabriek timmerde ook aan de weg op de Utrechtse Jaarbeurs, die
eind maart 1918 plaats vond. Daar demonstreerde Albinus van Bodegom
twee noviteiten. Ten eerste een broeikas van gewapend beton, waar voor
de gelegenheid slakroppen in waren gepoot, wat de bezoekers moest
overtuigen dat het een goedkoper en duurzamer materiaal was dan ijzer
of hout. Ook de moderne inmaakpotten gooiden hoge ogen. De potten
waren van beton, maar aan de binnenzijde bekleed met een glaslaag, zodat de ingemaakte groenten en fruit schoon en hygiënisch bewaard konden blijven. Er was volop belangstelling voor de stand van de Betonfabriek. Zelfs Prins Hendrik nam er een kijkje en maakte een praatje met
Albinus van Bodegom over zijn bedrijf.
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In de jaren twintig
krabbelde de economie
op Voorne-Putten weer op.
Naast toerisme

Deel 2
Tuinbouw in
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1920-1929

nam vooral de tuinbouw
een hoge vlucht.
Door de vele zonuren
en vruchtbare grond
bleek de streek
uitermate geschikt
voor glastuinbouw.
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de groei van de tuinbouw op Voorne.

De handel in tuinbouwproducten werd bovendien verbeterd door het stichten van veilingen. De in 1910 opgerichte Coöp. Brielsche Groenten- en
Fruitveiling had in 1920 een omzet van 198.000 gulden en dat was in
1929 toegenomen tot 455.000 gulden. In Oostvoorne werd in 1921 eveneens een veiling opgericht, waar gedurende dat jaar voor 150.000 gulden
werd verhandeld. In 1929 was de omzet al gegroeid tot 464.000 gulden.
Daarnaast brachten talloze tuinders hun producten in Rotterdam op de
veiling, zodat de tuinbouw geleidelijk uitgroeide tot een miljoenenbedrijf
dat voor veel werkgelegenheid zorgde. In de kassen rond Brielle, Vierpolders, Oostvoorne en Rockanje werden voornamelijk druiven en tomaten
geteeld, maar ook komkommers, sla, peen en bloemen werden steeds
populairder. Ook Spijkenisse maakte er een voorzichtig begin mee, zoals
het jaarlijkse 'Verslag van de toestand van de gemeente' over 1921 meldt:
'De tuinbouw, die in deze gemeente vroeger niet werd beoefend, wordt
thans meer algemeen. Warenhuizen en broeibakken worden door enkele
personen reeds gebouwd.'' Het betrof hier onder meer de bouw van twee
kassen voor het kweken van tomaten. In het voorjaar van 1922 was er
sprake van de bouw van een derde complex broeibakken. Bovendien

Betonfabriek
Niet alleen op Voorne-Putten werd flink geïnvesteerd in de lucratieve en
arbeidsintensieve tuinbouw. Van heinde en verre wisten tuinders de Betonfabriek in Spijkenisse te vinden. Begin 1924 sleepte het bedrijf enkele
grote opdrachten binnen: zo moest er een grote kas in Numansdorp worden gebouwd en uit Middelharnis kwam een opdracht voor een grote kas
van bewapend beton met 1000 ramen. Soms waren de opdrachtgevers
niet de minsten: zelfs de Rijks-Landbouwhogeschool in Wageningen wilde
een grote kas van de Betonfabriek.
De fabriek had veel werk te verzetten en Albinus van Bodegom eiste volledige toewijding van zijn personeel. Voor een optimale productie werkten
ze meer uren dan toegestaan, zodat Van Bodegom in 1925 in botsing
kwam met de Hoofdinspecteur van den Arbeid in Dordrecht. Daar ging hij
tegen in beroep, waarna de Minister van Arbeid alsnog toestond dat de
fabriek een werkweek van maar liefst 53 uur hanteerde: op doordeweekse
dagen 9,5 uur en op zaterdag 5,5 uur. Diverse vlasserijen werkten overigens tijdens drukke perioden eveneens 55 uur per week.

werd in Spijkenisse de tuinbouwvereniging Ons Streven opgericht, vermoedelijk in 1921, die de Kuipersweide pachtte van de gemeente.
De meeste producten waren bedoeld voor de export naar Duitsland. Het
vervoer vanaf de eilanden bleek echter problematisch: de tram naar Rotterdam schoot vanwege de smalspoor tekort want overslag bleek een
kostbare zaak. De veerboten hadden te weinig capaciteit, zodat het meeste vervoer plaats vond per vrachtauto. De verwachting was dan ook dat de
aanleg van de Groene Kruisweg (1932-1934) aanzienlijk zou bijdragen in

Elektriciteit
In 1920 maakte Spijkenisse kennis met elektriciteit. Tussen het Spui en de
Voorstraat verrees de gemeentelijke centrale, waar een op gas draaiende
motor stroom opwekte door middel van een dynamo, die één lichtpunt van
'32 kaars' per woning kon leveren. 's Avonds ging het licht heel even uit
ten teken dat de stroom een kwartier later van het net werd gehaald. Het
teken dat men naar bed moest gaan.
Het eenvoudige gemeentelijke net was een hele vooruitgang, die talloze
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nieuwe mogelijkheden bood, maar ook zeer ontoereikend was. De toepas-

de opening werd de hoop uitgesproken dat de jeugd het niet zou slopen.

sing van elektriciteit in de betonfabriek vergde bijvoorbeeld zoveel stroom,

Daar was angst voor, omdat de nieuwe ANWB-borden ook binnen een

dat Albinus van Bodegom besloot een eigen generator aan te schaffen.

mum van tijd beschadigd waren door stenenwerpende jongens die ze als

Twee jaar later ging dit gemeentelijke elektriciteitsnet op in het net dat de

dankbaar doelwit gebruikten. De verf was van het emaillen gesprongen en

Elektriciteitsmaatschappij Voorne en Putten liet aanleggen. Daarmee werd

de plaatsnamen nauwelijks nog leesbaar. De muziektent bleef weliswaar

de hele regio vanuit een centrale in Rotterdam van stroom voorzien. In

ongedeerd, maar er wilde nog wel eens een voorstelling worden verstoord

september 1921 werd daartoe de kabel in een uitgebaggerde geul op de

door zevenklappers of een rookbommetje.

bodem van de Oude Maas gelegd. Langs de Voorweg werd een groot
hulptransformatorstation gebouwd, waar tevens een monteurswoning ver-

Ons Voordeel

rees.

Na de Eerste Wereldoorlog bleef de Coöperatieve Verbruiksvereniging

Vanaf dat moment was de stoomvoorziening betrouwbaarder en het nieuw

Ons Voordeel bestaan. De kruidenierswinkel was zo'n doorslaand succes

aangelegde hoogspanningsnet kon veel meer aan. Zo werd begin 1923

dat de vereniging eind 1920 ook een bakkerij oprichtte, waar de leden hun

overgegaan tot het elektrificeren van de Spijkenisserbrug. Door de plaat-

brood konden kopen. Het was direct één van de modernste bakkerijen in

sing van vijf elektromotoren was het niet langer nodig de brug handmatig

de regio, die gebruik maakte van heteluchtovens. Ook was er bij de bouw

te openen en te sluiten. Het draaiend brugdek en de slagboom bewogen

rekening gehouden met de komst van elektriciteit, zodat de verlichting en

voortaan als vanzelf. Talloze werkplaatsen vroegen Hinderwetvergunnin-

installaties aangedreven konden worden met de nieuwe krachtbron. De

gen aan om elektromotoren te plaatsen. Zo liet de smid er drie plaatsen

bakkerij van Ons Voordeel ging direct de concurrentie aan en verlaagde

om een slijpsteen, boormachine en ventilator aan te drijven. En ook de

de prijs met drie cent per kilo. Het succes was in de omzet terug te zien:

wagenmaker C. Koornneef liet twee motoren plaatsen om een lintzaag,

over 1923 bedroeg de omzet van de winkel maar liefst 42.000 gulden en

draaibank en vlakbank te laten draaien. Slager Mol had een elektromotor

dat van de bakkerij 16.000 gulden.

nodig voor de koelcel.

Een andere gebruiksvereniging was de coöperatieve landbouwvereniging
Ons Belang, die zo'n 325 leden telde. De vereniging was sinds 1911 eige-

Muziektent

naar van de molen Nooitgedacht, en verzorgde het malen van granen,

Zaterdag 18 juli 1925 werd de muziektent langs de haven in gebruik geno-

erwten, bonen en haver. Zo was 1921 een topjaar met zo'n 66.000 gulden

men. Het gebouwtje werd volop benut door de drie muziek- en zangvere-

omzet. De vereniging organiseerde daarnaast onder meer landbouwcur-

nigingen die Spijkenisse telde: 'Oefening en Uitspanning', 'Zang en

sussen. Tenslotte bestond er een Coöperatieve Brandstoffenhandel Alge-

Vriendschap' en de Christelijke zangvereniging 'Soli Deo Gloria'. Tijdens

meen Belang, die zo'n 110 leden telde, en zich puur richtte op het voorde-
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lig inkopen van grote partijen kolen. In 1929 kochten ze 1500 HL Anthra-

veevereniging De Eersteling, die regelmatig tentoonstellingen organiseer-

ciet, 4500 HL eierkolen, 75 HL steenkolen en 15.300 KG sloffen. En zo

de en de mooiste exemplaren beloonde met medailles en geldprijzen.

bestonden er uiteenlopende verenigingen waarin de leden hun krachten

Maar met amper veertig leden was dit geen grote club.

bundelden en goedkoper of efficiënter te werken.
Vlasteelt
Eierveiling

Na Zuidland was Spijkenisse de gemeente waar het meeste vlas werd

In Spijkenisse en omstreken woonden veel kippenhouders, waarvan enke-

geteeld en verwerkt. Het bood vooral in de wintermaanden veel werkgele-

len in de loop van 1927 het plan opvatten om een coöperatieve eierveiling

genheid voor arbeiders, maar vlas leek in de jaren twintig zijn beste tijd te

te beginnen. Tijdens de oprichtingsvergadering sloten zich al 22 leden aan

hebben gehad. Tijdens de Eerste Wereldoorlog nam het areaal al flink af

bij dit nieuwe initiatief. Op het moment dat op 12 januari 1928 de eerste

tot zo'n tien tot dertig hectare. In 1920 en 1921 steeg het vanwege de

veiling plaatsvond, telde de vereniging maar liefst 50 leden. De aanvoer

schaarste en hoge prijzen weer tot ruim zeventig hectare. In december

bedroeg 1021 eieren, die per honderd verkocht werden. De grootste for-

1921 vroegen de vlasboeren L. van der Meer en P. Geldtelder bij de Mi-

maten brachten 8 tot 9 gulden op, de kleinere 6,75. De veiling werd aan-

nister van Arbeid toestemming om de arbeiders vijftig uur per week te la-

vankelijk niet door iedereen gesteund, maar in de loop van enkele weken

ten werken om de oogst te kunnen verwerken.

werd de veiling steeds populairder, ook bij handelaren uit verder weg gele-

Vlas wordt in juli of augustus geplukt, waarna het wordt gedroogd. Vervol-

gen plaatsen. Vanwege het succes vond deze eierveiling voortaan weke-

gens begint het repelen, waardoor de zaaddozen met het lijnzaad worden

lijks op donderdag plaats. Begin februari 1928 was de aanvoer 2900

gescheiden van het vlasstro. Dan wordt het vlas gesorteerd en gebonden

stuks, en de vraag was groter dan het aanbod, zodat er goede prijzen

en kan worden begonnen met het 'roten'. Hierbij wordt het vlas voor een

werden geboden. Naast kippeneieren werden er ook eenden- en ganzen-

periode van één a twee weken in een sloot gelegd, zodat de pectine door

eieren verkocht. En naarmate de lente vorderde, en de kippen meer leg-

het rottingsproces oplost en de vezels loskomen. Dit procedé zorgde voor

den, werd de aanvoer groter: eind april was er al sprake van 5000 tot

veel stankoverlast en vervuiling van de sloten, zodat de gemeenten en

6000 eieren. Over heel 1929 werden in totaal 160.943 eieren geveild, die

waterschappen dit aan strikte regels bond.

10.471,66 opbrachten. Gemiddeld was de opbrengst per 100 stuks 6,49

Na het roten werden de vezels enkele maanden gedroogd en begon in

gulden en daar waren de boeren dik tevreden mee. Al met al bleef het een

december het braken en zwingelen. Bij het braken werd er met een gerib-

kwetsbare handel: in mei raakte een kar op weg naar de veiling van de

beld blok op de vlasstengels geslagen om de houtachtige deeltjes te ver-

weg. De kar sloeg om en honderden eieren sneuvelden.

wijderen. Dat was vanwege het vele vrijkomende stof zee ongezond werk.

Naast de coöperatieve veiling bestond er in Spijkenisse ook nog de Pluim-

Het zwingelen was een verdere verfijning om het spinbare vlas van het
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afval te scheiden. Na het uitkammen werd het vlaslint opgebonden tot ba-

waren allesbehalve geschikt voor auto’s en fietsen: ze waren met hooguit

len van 36 steen (1 steen was 2,82 kg) en was het gereed voor export.

drie meter breedte te smal, bevatten teveel bochten en waren veelal

De opkomst van katoen was de doodsteek voor vlas. Omdat de vezelleng-

slecht onderhouden. De grindverharding leverde bovendien veel schade

te van katoen minder in lengte varieerde, was dit beter machinaal te ver-

op aan de voertuigen, en andersom.

werken. De nieuwe grondstof werd in toenemende mate uit de koloniën

In 1919 deed de Provinciale Waterstaat een poging tot betere wegen te

geïmporteerd, waardoor vlas in de loop van de jaren twintig steeds minder

komen en liet weten dat ze bereid was het beheer en onderhoud van tallo-

op de akkers was te zien. Ook voor lijnzaad en de olie die daaruit werd

ze wegen over te nemen, waaronder dat van de Grindweg. De wegen-

geperst kwamen goedkopere alternatieven. Er waren bovendien nauwe-

kwestie sleepte zich echter jarenlang voort zonder concrete resultaten,

lijks nog arbeiders te vinden die bereid waren het zware en ongezonde

zodat ongeduldige inwoners op den duur met eigen plannen kwamen. Zo

werk te verrichten.

vergaderde in april 1923 ‘de Commissie tot voorbereiding van de verbetering van den weg Brielle-Spijkenisse’, waarbij flink werd geageerd tegen

Grienden

het Bestuur van de Grindweg. Vervolgens liet de Zuid-Hollandse afdeling

Innovatie en de introductie van nieuwe materialen vonden ook plaats in

van het Groene Kruis in de zomer van 1924 weten dat ze het Bestuur van

andere bedrijfstakken. Zo stapten de tonnenmakers in Vlaardingen, Sche-

de Grindweg wilde helpen bij het aanleggen van een goede weg, zodat

veningen en Katwijk in de jaren twintig over op ijzeren banden, wat uitein-

zieken en gewonden voortaan sneller en veiliger naar de Rotterdamse

delijk ook de ondergang van het hoepmakersambacht inluidde. Er werd

ziekenhuizen konden worden vervoerd. Drijvende kracht hierachter was

nog wel enige tijd geld verdiend met het verwerken van biezen voor de

professor De Snoo, afkomstig uit Geervliet en als arts werkzaam in Rotter-

stoelenmakers. Omdat de gebieden nauwelijks nog economisch nut had-

dam.

den, werd besloten om diverse grienden in te polderen. In de winter van

Dat plan voor de Groene Kruisweg werd door iedereen goed ontvangen

1924-1925 werden stukken van de Verloren Hoek als werkverschaffings-

en een groeiend aantal voorstanders schaarde zich hier achter. Het plan

project bedijkt.

werd gesteund door verschillende gemeentebesturen, maar ook landelijke
toeristen- en verkeersbonden. Dit leidde tot de oprichting van het ‘Comité

De Groene Kruisweg

ter verkrijging van een rechten verkeersweg met Rotterdam’, dat in juli

De wegen op Voorne-Putten bleven lange tijd een probleem. De belang-

1925 met een compleet uitgewerkt plan kwam, dat in meerdere opzichten

rijkste waren tussen 1850 en 1900 met grind bedekt, zoals de eerder ge-

aantrekkelijker leek dan het dijkenplan. Het volgde grotendeels de route

noemde Grindweg Brielle - Nieuw-Beijerlandse Veer, maar het merendeel

van de noordelijke RTM-tramlijn, lag iets centraler op het eiland, was bre-

van de polderwegen was nog onverhard. De kleiwegen en grindwegen

der, vermeed dorpskernen en liep door tot het vliegveld bij de Waalhaven.
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brug. In de grienden werd nogal eens een otter gevangen om de premie
op te kunnen strijken. Drie otters die gedurende de winter van 1927-1928
werden aangetroffen deden dertig gulden per stuk, de otter van één meter
lengte die in mei 1935 gegrepen werd, leverde 25 gulden op. En de verdwaalde zeehond die aan het einde van het jaar in de haven opdook,
werd door een voltreffer van de jager Vermeer doodgeschoten. De rechterpoot kon worden opgestuurd, waarna een bedrag werd overgemaakt.
Net als otters stonden zeehonden bekend als visrovers, die schadelijk waren voor de visstand en dus een bedreiging van de inkomsten van de vissers.

In 1929 begon een staf van technisch personeel van de Provinciale Waterstaat aan de aanleg van de Groene Kruisweg. Vanuit het kantoor in
Brielle werden alle voorbereidingen getroffen: er werden tekeningen uitge-

Crisisjaren

werkt, bestekken voor bruggen gemaakt, stukken land aangekocht en ont-

De lokale tuinbouw kreeg vanaf 1931 zware klappen door de importbeper-

eigeningsprocessen gevoerd.

kingen die Duitsland had ingesteld om de binnenlandse markt te beschermen. Boeren hadden een kleinere afzetmarkt en bleven met hun pro-

Natuur

ducten zitten. De verwachting was dat de slechte tijd slechts van tijdelijke

Spijkenisse barstte van de unieke natuur, maar er werd in onze ogen nog-

aard zou zijn, zodat er in de eerste jaren van de depressie nog werd geïn-

al ruw mee omgegaan. De jeugd verdiende een leuk zakcentje door het

vesteerd. De Brielse groente- en fruitveiling werd in 1929 flink vergroot en

vangen van mussen, die als schadelijk voor de landbouw beschouwd wer-

in 1930 werd in Brielle de Land- en Tuinbouwschool opgericht, die enkele

den. In de zomer van 1920 raapten de leden van dit zogeheten

jaren naar een gloednieuw onderkomen verhuisde. Zodra de depressie

'musschengilde' maar liefst 4903 eitjes en ze vingen 3954 mussen. Voor-

voorbij was, zou de tuinbouw op Voorne hiervan profiteren en meteen een

zichtiger werd omgegaan met de ooievaars die zich elk jaar weer bij ver-

flinke groei doormaken, was de verwachting.

schillende boerderijen vertoonden om te nestelen. Het geklepper werd als

Niemand kon vermoeden dat de crisis op dat moment amper was begon-

een vrolijke lentebode gezien. De statige vogels werden dan ook gemist

nen en dat de gevolgen de daaropvolgende jaren nog veel ernstiger wer-

als ze een jaar niet op kwamen dagen, of als een omgewaaid nest niet

den. Op Voorne-Putten gingen veel bedrijven en middenstanders failliet

opnieuw werd opgebouwd. Een zeldzame purperreiger die zich in de zo-

en duizenden arbeiders raakten werkloos. En omdat de economische mo-

mer van 1930 vertoonde, werd direct doodgeschoten om te worden opge-

toren van weleer, zoals landbouw, vlasteelt en griendwerken, nauwelijks

zet.

nog wat opbrachten, sloeg de crisis ook Spijkenisse toe.

In de Oude Maas was soms ook een bijzonder schouwspel te zien. In het
voorjaar van 1921 zwom er een school bruinvissen rond de Spijkenisser-
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De veelbelovende toekomst werd
in de knop gebroken door de gevolgen
van de beurskrach van 1929.
In de Verenigde Staten was jarenlang op grote schaal

Deel 3
De crisis
slaat toe
1929-1940

belegd met geleend geld en dat bleek een grote zeepbel.
Op 24 oktober 1929, ook wel aangeduid als
Zwarte Donderdag, daalden de koersen scherp,
raakten beleggers in paniek en eiste iedereen
zijn spaargeld op waardoor banken massaal
over de kop gingen. In de daaropvolgende maanden
en jaren kromp de economie behoorlijk in:
bedrijven moesten werknemers ontslaan of gingen
failliet. De depressie had wereldwijde gevolgen
en ook Voorne-Putten bleef niet buitenschot.
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Werkloosheid

te verlenen. Men startte ook andere initiatieven om de grootste nood te

De werkloosheid ontstond niet van de ene op de andere dag. Gedurende

lenigen: er werden zelfs oliebollenacties georganiseerd om geld voor het

een gunstig jaar als 1926 werden er in Spijkenisse ook 49 werkzoekenden

crisis-comité op te halen.

geregistreerd. Het betrof 16 fabrieksarbeiders, 12 transportarbeiders, 16
landarbeiders, 3 bouwvakarbeiders, 1 hoepelmaker en 1 schoenmaker. In

Werkverschaffing

veel gevallen was het tijdelijke werkloosheid, vooral landarbeiders waren

Vanuit de gemeente kwamen er regelingen om de arbeiders toch maar

afhankelijk van de seizoenen. Twee landarbeiders gingen na tussenkomst

aan het werk te houden. In plaats van uitkeringen te verstrekken, subsidi-

van de gemeentelijke arbeidsbemiddeling naar Elzas-Lotharingen.

eerde de gemeente de hoepelmakerijen en vlasserijen. Zodoende werden

Zodra de crisis was uitgebroken, merkte die gemeentelijke arbeidsbemid-

vijftig arbeiders aan het werk gezet en functioneerden de fabriekjes op

deling in Spijkenisse al snel een indrukwekkende stijging van het aantal

volle kracht. In de winter van 1930-1931 werden zo’n 50-tal werknemers

werklozen. Het dorp Spijkenisse telde in 1930 ongeveer 2350 inwoners en

op deze manier aan het werk geholpen. Dat vergde grote investeringen,

de arbeidsbemiddeling noteerde dat jaar slechts 35 werkzoekenden,

maar deze werkverschaffing zorgde ervoor dat alles als vanouds bleef

waarvan de meesten in de loop van het jaar een nieuwe baan vonden. In

doordraaien. De rijksoverheid vergoedde bovendien zo’n 75% van de kos-

1931 schoot het aantal ingeschreven werkzoekenden echter omhoog naar

ten van de steunregeling.

306. Het waren voornamelijk losse arbeiders die gewoonlijk de kost ver-

Zodra het voorjaar aanbrak, konden veel arbeiders weer op het land te-

dienden bij boeren en aannemers. Vanwege de slappe tijden was er nau-

recht. Ook de aanleg van de Groene Kruisweg leverde werk voor zo’n 50

welijks werk voor deze groep. De daaropvolgende jaren bleef het aantal

grond- en betonwerkers op. De betonfabriek had aanvankelijk ook nog

werklozen in Spijkenisse rond de driehonderd schommelen. Dagelijks

geen klagen over opdrachten, zodat hier zo’n 80 arbeiders aan de slag

moesten de steuntrekkers naar het stempelkantoor om te bewijzen dat ze

konden. Alleen als het begon te vriezen, was er enige tijd grote werkloos-

niet stiekem werkten. Deden ze dat niet, dan verloren ze hun uitkering.

heid.

In andere plaatsen waren het vergelijkbare percentages werkzoekenden.

In de winter van 1931-1932 waren de vlasboeren en eigenaren van hoe-

De gemeenten en kerken zagen de uitgaven aan steun dan ook flink stij-

pelmakerijen niet langer bereid om mee te doen aan de steunregeling,

gen. De gemeente Nieuwenhoorn had gewoonlijk zo’n 500 gulden op de

want de voorraden vlas en hoepels bleken onverkoopbaar. Dus dagelijks

begroting staan om werkloze landarbeiders gedurende de wintermaanden

kwamen er zeventig werklozen stempelen om hun uitkering te behouden.

uitkeringen te geven. In 1932 zag ze zich genoodzaakt dat bedrag tot min-

De vlasserijen lagen stil, in 1931 werd er nog maar een paar hectaren vlas

stens 4000 gulden te verhogen. Er werd dan ook door een aantal inwo-

geteeld, en in de grienden was evenmin nog veel winst te halen.

ners een steun-comité opgericht dat extra financiën inzamelde om bijstand

De uitkeringen waren een enorme uitgavenpost voor de gemeente. Over
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1932 vergde het ruim 11.500 gulden, terwijl er zo’n 4.000 was begroot. In

te kunnen versterken met constructies van bewapend beton. De architect

1933 steeg het zelfs tot bijna 17.000 gulden. Steeds meer arbeiders wa-

had stad en land afgezocht voor de 20.000 oude bakstenen die nodig wa-

ren voor een steeds langere tijd werkloos.

ren om grote delen van het metselwerk te vernieuwen. In de dakconstruc-

Uiteraard leidde dit tot schrijnende voorvallen. Zo werd in juni 1934 een

tie werden balken vervangen en het dak bedekt met nieuwe leien. De ra-

landbouwersknecht door een deurwaarder uit zijn huisje aan Mallendijk

men werden voorzien van glas-in-lood. Binnen werd de kerk voorzien van

gezet. Hij begaf zich 's avonds laat met zijn vrouw en kinderen naar het

een centrale verwarming, het orgel werd boven het preekstoel uit 1618

huis van de burgemeester om onderdak te vragen, maar die kon daar niet

geplaatst en de 200 stoelen werden grotendeels vervangen door banken

aan voldoen. Omdat er veel nieuwsgierigen kwamen kijken, leidde het tot

van donker eikenhout. De grafstenen die verspreid in de kerkvloer lagen,

volksoploop. De veldwachter kwam er aan te pas om de mensen aan te

kregen een nieuwe plek in de gangpaden en rond de kansel. De nieuwe

manen door te lopen, maar nadat ze daar niet allemaal gevolg aan gaven,

consistorie- en kerkenraadskamer werden als een aanwinst beschouwd.

volgden er nog enkele rake klappen.

Eind februari 1934 werd het nieuwe torenuurwerk met een tweede luidklok
in gebruik genomen. Tot in de verre omtrek waren de klokslagen te horen.

Restauratie kerk

Op 8 november 1934 werd de kerk tenslotte weer officieel in gebruik ge-

De kerk, daterend uit de veertiende en vijftiende eeuw, was hoognodig toe

nomen.

aan een restauratie. De begrootte kosten bedroegen maar liefst 130.000
gulden, en dat bedrag kwam beschikbaar dankzij de Rijksdienst voor Mo-

Cachot

numentenzorg, die het hele project coördineerde. Op 15 februari 1933

Vanoudsbevonden zich in de kerktoren twee cellen, maar vanwege de

werd het werk aanbesteed, en twee weken later ging het van start. De

restauratie van de kerk moesten deze worden verwijderd. Er moest een

toren kreeg een nieuwe fundering met tien betonpalen (de toren is immers

vervangende gevangenis worden gebouwd; deze verrees achter het ge-

op 'huiden' gefundeerd. Dit betreft uiteraard geen koeienhuiden, maar op-

meentehuis. Het cachot werd naar verluid opgericht met stenen die over

gestapelde blokken klei die voor een stevige ondergrond zorgden.) Er

waren van de restauratie van de kerk. In de zomer van 1934 was het

werden tijdens het werk bijzondere ontdekkingen gedaan: in en rond het

bouwwerk klaar en eind oktober werd de eerste gast verwelkomd: de veld-

gebouw troffen arbeiders oude funderingen aan en er kwamen zelfs enke-

wachter had een zwerver aangehouden, die ter ontnuchtering in het nieu-

le archeologische vondsten tevoorschijn, zoals een middeleeuwse aqua-

we arrestantenlokaal werd opgeborgen.

manile (een kruikje voor het wassen van de handen) en een altaarbel.
In totaal nam de restauratie twintig maanden in beslag. Het werk omvatte

Spijkenisserbrug

onder meer het herstellen van de buitenmuren, ze werden ontgraven om

Om de vaarweg naar Dordrecht te verbeteren, moesten de bruggen bij
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Barendrecht en Spijkenisse worden verbouwd. De Spijkenisserbrug moest

weggesleept. Begin februari 1934 werd de pijler waar de draaibrug op had

worden verbouwd van draaibrug tot hefbrug. Tussen twee 57-meter hoge

berust met behulp van explosieven vernietigd.

torens kon het brugdek tot een hoogte van 37 meter worden gebracht,

Toen het werk eenmaal klaar was, had de gemeenteveldwachter zijn han-

zodat er geen enkele belemmering was voor de scheepvaart. In februari

den vol aan het bekeuren van de mensen die met de hefbrug omhoog gin-

1932 begon de Hollandsche Beton Maatschappij met de bouw van twee

gen, om van het uitzicht te bewonderen.

nieuwe pijlers, de verbouwing van twee bestaande pijlers en de aanleg
van vier zware betonnen dukdalven. Dit kwam zonder noemenswaardige

Nieuwe initiatieven

vertragingen in september 1932 gereed, waarna aan de versterking van

Ondanks de slechte economische tijd, werden in deze periode nieuwe

de overspanning werd begonnen. Bovendien werden de brugdelen aan

bedrijven gestart. In april 1933 werd de zuivelfabriek en melkinrichting Ro-

beide zijden veertig centimeter verbreed, zodat er een dubbel tramspoor

ma geopend. In de modern ingerichte fabriek kon melk worden gepasteu-

kon worden gerealiseerd. Bovendien hoefde het autoverkeer niet te stop-

riseerd en gecentrifugeerd en tot boter, room en kaas worden gemaakt. Er

pen als er een tram aan kwam. Er kwam ook een fiets- en voetgan-

was voldoende capaciteit voor het verwerken van 2500 liter per uur. De

gerspad.

directeur sprak tijdens de opening de hoop uit dat de boeren eerste klas

Op maandag 6 maart 1933 werd het onderstel van de noordelijke pijler

grondstoffen zouden aanleveren, zodat de fabriek de beste kwaliteit pro-

geplaatst en op vrijdag 28 april volgde dat van de zuidelijke toren. Het wa-

ducten kon afleveren. Kennelijk was er volop werk, want in augustus 1934

ren indrukwekkende operaties, waarbij grote drijvende bokken werden

werd er tegen de eigenaar proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding

ingezet om de constructies te plaatsen.

van de Arbeidswet.

Op woensdag 30 augustus volgde de plaatsing van het 500-ton wegende

Een ander bedrijf dat in 1934 in de belangstelling komt te staan was de

brugdeel tussen de twee heftorens. Geplaagd door een dichte mist werd

smederij van Gerrit Neuteboom. Met zijn stalen boerenwagen op luchtban-

het werk uitgevoerd. Na het passeren van de vroege trams werd de draai-

den, gedoopt tot ‘Spijkstaal’, won hij een eerste prijs op een landbouwten-

brug geopend en werden het nieuwe brugdeel, dat op steigers op drijven-

toonstelling in het Zeeuwse Kruiningen. De wagen was volledig van staal

de bakken bevond, boven de draaibrug geplaatst. Het werd met 32 stalen

gemaakt en elektrisch gelast. Het was voorzien van een hand- en voetrem

kabels bevestigd aan de heftorens, en zodra de pontons weer waren ver-

en een stuur als dat van een auto. Het was, kortom, een wonder van de

wijderd, hing het stabiel aan de contragewichten. De volgende stap was

moderne tijd. Vanaf 1938 fabriceerde Spijkstaal talloze landbouwwagens.

het slopen van het oude deel. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag 29 op
zaterdag 30 september. Met talloze snijbranders werd de brug in tweeën

Groene Kruisweg

gesneden en vervolgens werd de 320-ton wegende draaibrug in delen

In 1929 begon een staf van technisch personeel van de Provinciale Wa-
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terstaat aan de aanleg van de Groene Kruisweg. Vanuit het kantoor in

de zomermaanden passeerden talloze Rotterdammers, die per fiets naar

Brielle werden alle voorbereidingen getroffen: er werden tekeningen uitge-

Voornes Duin reden. In de zomer van 1934 werden in één uur 1200 fiet-

werkt, bestekken voor bruggen gemaakt, stukken land aangekocht en ont-

sen geteld. Een dagje strand was een gratis dagje afleiding van de dage-

eigeningsprocessen gevoerd. Om de weg aan te leggen werd over de ge-

lijkse beslommeringen en zorgen over de economische situatie.

hele lengte een strook grond van vijftien tot twintig meter aangekocht, zodat er voldoende ruimte was voor de geasfalteerde weg van zes meter

Werkloosheid

breed en eventuele toekomstige uitbreiding van rijbanen. Naast de weg

Het aantal werklozen bleef redelijk constant. De gemeente legde zich neer

kwam een fietspad van 2,40 meter, dat daarmee op dat moment al breder

bij de grote uitgaven. Af en toe kregen de gezinnen nog een extraatje als

was dan de gemiddelde weg op Voorne-Putten.

wollen dekens of voedsel in blik. Af en toe was er nog een werkverschaf-

In november 1932 werd het traject tussen Spijkenisse en het Kanaal door

fingsproject. Er werden enkele grienden ingepolderd, zodat er dijken

Voorne geopend. Het was midden in de crisisjaren en daarom was er

moesten worden opgeworpen en het nieuwe land gedraineerd, geëgali-

geen behoefte om de weg op feestelijke wijze voor het verkeer in gebruik

seerd en geschikt gemaakt voor landbouw. Tegelijkertijd werden er ook

te stellen. In juli 1933 volgde het wegdeel tussen de Spijkenisserbrug in

polders opgeofferd aan de oprukkende industrie. Zo werden op de Wel-

Hoogvliet en het vliegveld Waalhaven en in augustus 1934 het gedeelte

plaat na 1935 polders opgehoogd met bagger uit nieuw gegraven havens.

tussen Brielle en het Kanaal door Voorne. In 1937 werd de brug over het

Het lag in de bedoeling hier industrieën te stichten, die gunstig gelegen

Spui bij Brielle opgeleverd, zodat de aansluitingen op de Rijksstraatweg

waren langs de Oude Maas.

richting Hellevoetsluis en op de Schrijversdijk richting Oostvoorne en Rockanje konden worden gerealiseerd.

Afbraak

Om het karakteristieke landschap van Voorne-Putten te behouden, was er

In het najaar van 1930 werd voorgesteld om woningen te bouwen op de

een uitgebreid plan voor de beplanting ontworpen. Over een afstand van

Kuipersweide, zodat de tuinbouwvereniging Ons Streven de grond kwijt-

acht kilometer zouden afwisselend rijen lindebomen en groepen essen,

raakte waar ze al enkele jaren flink in geïnvesteerd had. Een ander per-

populieren en kastanjes worden aangeplant. Langs de sloten kwamen

ceel dat ze in gebruik had, werd onteigend voor de aanleg van de Groene

knotwilgen. In totaal betrof het zo’n 2800 bomen en 30.000 struiken. Tij-

Kruisweg. In feite betekende dit het einde van de vereniging.

dens de Boomplantdag, die half februari 1935 werd georganiseerd, wer-

Op 16 juni 1933 werd bericht dat de Coöperatieve eierveiling zou worden

den door 120 leerlingen van de basisscholen in Spijkenisse talloze linden

opgeheven, omdat de aanvoer in korte tijd bijzonder klein was geworden.

en kastanjebomen gepoot.

In 1937 ging de Landbouwcoöperatie Ons Belang failliet. In 1931 liet de

Vooral de fietspaden langs de Groene Kruisweg werden druk bereden. In

vereniging nog een enorme pootaardappelenloods door de Betonfabriek

- 41 -

Spijkenisse in de periode 1915-1940

Deel 3

De crisis slaat toe

1929-1940

bouwen, en in 1934 toonde de jaarrekening 120 gulden winst, zodat alle
leden een gratis mud eierkolen ontvingen. Daarna ging het snel bergafwaarts. De molen werd verkocht en de coöperatie ontbonden.
Stap voor stap werd afgebroken wat in de voorgaande jaren was opgebouwd.

De Coöperatieve verbruiksvereniging Ons Belang was één van de weinigen die het volhield. Het concept van een coöperatie bleek zich in slechte
tijden opnieuw te bewijzen, net zoals ze dat tijdens de Eerste Wereldoorlog had gedaan. De omzetten van de kruidenierswinkel en de bakkerij bleven constant en groeiden zelfs enigszins. De leden ontvingen gratis brood
in de week tussen Kerst en de jaarwisseling.

Epiloog
Tenslotte stierf op 3 januari 1939 Albinus van Bodegom, die oprichter van
de betonfabriek, die zoveel voor Spijkenisse had betekend. Een tijdperk
was voorbij. Later dat jaar werd de mobilisatie afgekondigd en in mei 1940
werd Nederland aangevallen door Duitsland. Niets zou ooit nog hetzelfde
zijn.
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