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De Shell jubileumrit van 23-24 juni 1950 

opnieuw gereden van 9-13 aug. 2014 

door Eric Zwijnenberg en Gerard van Wieringen 

 

Een paar jaar ben ik bezig geweest met de reconstructie van deze rit die mijn vader met zijn 

eerste Peugeot 203 reed, samen met Johan Sevink en Wim van der Schilden. 

Ik ben van alle controleposten nagegaan of er nog oude afbeeldingen waren, en wat er tegen-

woordig van over is. Tezamen met andere bescheiden die bewaard zijn gebleven zoals regle-

ment en deelnemerslijst, resulteerde dit in een boek van 174 pagina's. 

Toen dit gereed was kwam de behoefte om deze rit opnieuw te rijden met mijn Peugeot 203. 

Plannen werden gemaakt, en Gerard van Wieringen had zin om mee te gaan. 

 

Ik geef nu een beschrijving van onze route. We dachten het in drie of vier dagen te kunnen 

rijden, maar het werden er vijf (met vier overnachtingen). Wel even wat anders dan de 36 uur 

die mijn vader er voor nodig had. Van de rit die mijn vader reed zijn 8 foto's gemaakt. Wij 

hebben er 325, plus wat video-opnames. 

 

Zaterdag 9 aug. 2014 

Om 10.30 uur Gerard van Wieringen opgehaald in Sint Pancras. Dochter Lisa maakte daar 

deze foto's: 

 

   
Links: Gerard en Eric, gereed voor het opnieuw rijden van wat de Alkmaarsche Courant later "de 
monstertocht" zou noemen. Rechts: Op de voorruit iets wat in 1950 nog niet bestond, een TomTom. 
De eerste kunstmatige satelliet zou pas zeven jaar later worden gelanceerd. En satellieten zijn toch 
echt noodzakelijk voor gps-navigatie. 
 

  Daar gaan we dan. 
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We hadden besloten om niet eerst naar de start in Den Haag te rijden (en dan later aan het 

eind van onze rit weer terug uit Den Haag naar Alkmaar), maar de route die mijn vader met 

zijn vrienden reed op te pikken in Egmond aan den Hoef, waar een controlepost was. 

 

De 27 posten zijn genummerd in de volgorde waarin mijn vader ze aandeed. 

 

Om 10 uur waren we bij post: 

 

22. Egmond a/d Hoef, voormalige garage Groot, voorheen Egmonderstraatweg 319. De gara-

ge is gesloopt, alleen het bijbehorende woonhuis (waar vroeger ook een winkel in was geves-

tigd, thans Egmonderstraatweg 4) is er nog. 

 

   
Links: foto uit 1947. Aan de rechter rand is nog net een stukje te zien van het woonhuis dat op de 
rechter foto ook is te zien. Op de plek van de boom en de 203 stond dus vroeger het garagepand. 

 

De route, via zoveel mogelijk de wegen van toen, had ik van tevoren in een TomTom Go710 

geprogrammeerd. Daar hadden we veel plezier van. 

 

Bij station Krommenie in café De Remise koffie gedronken. 

   
 

 

In Zaandam, bij de Wilhelminabrug geluncht bij het Pannenkoekenpaleis. 
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Voor zover dat mogelijk was via de Zuiddijk in Zaandam naar Amsterdam-Noord. Helaas is 

dit traject niet door onze gps-datalogger vastgelegd. 

Om 13.45 waren wij bij: 

 

23. Amsterdam-Noord, Kon. Shell Laboratoria aan de Badhuisweg. 

 

   
Links: Mijn vader achter het stuur en Johan Sevink achterin, bij de toegang tot het Shell-terrein in 
1950. Rechts: mijn Peugeot bij de voormalige portiersloge aan de toegang Tolhuisweg van de 
vroegere Shell-terreinen. 
 

   
Links wat er rest van het enorme laboratoriumcomplex wat hier eens was: Het hoofdgebouw aan de 
Badhuiskade (met daarachter de voormalige Shell kantoor-toren Overhoeks). Rechts wij met onze 203 
bij de ingang van het hoofdgebouw. 

 

Onze rallyrijders staken vervolgens met de pont het IJ over. Wij moesten via de IJ-tunnel, 

want de ponten over het IJ zijn alleen nog maar voor voetgangers en fietsers. 

Bij het concertgebouw liep de linker voorband van mijn vader leeg, en moesten ze het reser-

vewiel erop zeten. Ter herinnering aan hun pech stopten wij ook even bij het concertgebouw. 
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Links het Concertgebouw in januari 1951, rechts onze 203 bij de ingang onder de overkapping van de 
nieuwe zijvleugel. 

 

24. Amsterdam-Zuid, voormalige garage Leonard Lang, Gerrit v.d. Veenstraat 53. 

Zo zag het ontwerp van het Leonard Lang Euterpe Garage-complex er in 1929 uit: 

 

 
 

Dit complex tussen Gerrit van der Veenstraat (voorheen Euterpestraat), Beethovenstraat en 

Brahmsstraat heeft tot na mei 1993 bestaan. Het heeft plaatsgemaakt voor winkels en wonin-

gen. Wij staan hier in de Gerrit van der Veenstraat, waar eens de ingangen naar de Euterpe-

garage waren. 

 

Alleen het lichtbruine huis geheel 

links was er al in 1929 (op de 

schets het linker hoge puntdak dat 

boven de garage uitkomt), en dus 

ook in 1950. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Omdat mijn vader in 1950 vervolgens "plenty time" had, gingen de mannen naar ons huis 

Herengracht 75, waarvan mijn vader schrijft "omgekleed, verfrist en geschoren". En een 

nieuwe band gehaald. Ook wij gingen naar mijn ouderlijk huis, waar we de dochter van de 

vroegere eigenaar ontmoetten: Lies Bontekoe (Prof. Dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe, bijzon-

der hoogleraar 'Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele gezondheidszorg' in 

Leiden). 

Voor- beneden- en achterhuis bekeken. Grote restauratie van de panden is gereed, waarbij een 

nieuwe fundering onder voor- en achterhuis werd aangebracht. En in de kelder van het voor-

huis een appartement is gecreëerd. 

 

   
Links de situatie in 1949, rechts tijdens ons bezoek op 9 aug. 2014. Het rechter witte pand is ons 
voormalige woonhuis. In het midden de voormalige autowielenfabriek van Bontekoe (Van Hout & Co). 
 

 1949, mijn vaders eerste 203 
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2014. Parkeren evenwijdig 
aan de gracht is er niet meer 
bij. We hadden nog geluk dat 
er een plekje vrij was, naast 
de oplaadpaal voor elektrische 
auto's. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerard van Wieringen in 
gesprek met Lies Bontekoe. 

 

Wat gedronken op terrasje Herengracht bij Herenstraat. Zulke terrasjes waren er in 1950 nog 

niet… 

 

  
 

In Heemstede vonden onze rallyrijders in 1950 een parkeerplaats in de ruime middendeel van 

de Zandvoortselaan voor nr. 158, waar deze foto werd gemaakt: 
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1950. Mijn vader sluit het voor-
portier, rechts zijn collega en 
vriend Johan Sevink. 
 
Pas ná onze tocht ontdekte ik 
dat de 203 met de neus gericht 
staat naar hotel Boekenrode, 
waar de heren hun verplichte 
uur rust op een terrasje heb-
ben doorgebracht. 
 
 
 
 

  

 
2014. Parkeren in het midden 
is er niet meer bij. Dan maar 
even op de stoep. Maar wel 
even afsluiten. Alleen had ik 
mijn colbertje niet meer aan. 
Zo warm… 
Het rechter grote pand op de 
foto uit 1950 heeft plaatsge-
maakt voor nieuwbouw, maar 
het linker pand met twee dak-
kapellen van de foto uit 1950 is 
er nog steeds. 
Niets vermoedend staan wij 
hier geparkeerd op de hoek 
voor het terras van een Chi-
nees Restaurant dat in de 
plaats gekomen is van Hotel 
Boekenrode.  

 

Controlepost 

 

25. Heemstede, firma Gatsonides, Zandvoortselaan 131. Wijlen Maus Gatsonides is bekend 

geworden van zijn Gatsometer om de snelheid van voertuigen te meten. Verder zat hij in de 

racerij, en bouwde hij auto's hier in zijn garage in Heemstede. 

 
Het gehele pand met bruine 
baksteen behoorde vroeger tot 
de Gatsonides garage. Alleen 
de zwarte deur (tussen mijn 
203 en het verkeersbord) was 
toen een huisdeur, alles daar 
rechts van zijn nu woningen, 
maar vroeger zaten daar dus 
garagedeuren. 
 
Achter de 203 een café waar-
van Eric steeds heeft gedacht 
dat dáár zijn vader in 1950 een 
uur rust doorbracht. Nee dus, 
ontdekte hij twee weken na het 
rijden van de rit. 
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Links: Onwetend van de ware toedracht, zitten wij hier de 
rustpauze na te spelen voor de deur van een café-restaurant 
dat voor de zoveelste maal sinds 1950 van eigenaar is ver-
wisseld, en nu De Baas heet. 
Rechtsboven: Dit terras was in werkelijkheid echter voor de 
deur van Hotel Boekenrode, 280 m verderop in Aerdenhout. 
Rechts: Boekenrode is nu "Asian Delights" geworden, en de 
ellips geeft aan waar de heren in 1950 zaten. 

 

 

Op naar de volgende controlepost: 

 

26. Den Haag, voormalig verkoopkantoor van Shell Nederland, Wassenaarseweg 80. 

Het gebouw staat er nog steeds, maar nu zitten er Ernst & Young belastingadviseurs en 

Holland van Gijzen advocaten en notarissen. Wij waren hier rond 18.30 uur. 

 

   
Links het voormalige Shell verkoopkantoor. Ernaast is een Shell benzinestation gelegen. 

 

In 1950 liet de Shell de deelnemers vanaf 

deze laatste controlepost via borden langs de 

boulevard van Scheveningen naar het eind-

punt, de Houtrusthallen rijden. 

Ook wij volgenden deze route door Den Haag 

naar Scheveningen (foto links) 

 

 

In Scheveningen hebben we de auto aan de 

boulevard geparkeerd, en gegeten aan het 

strand, in restaurant Fonk Beach. 



9 

 

   
 

En dan naar het eindpunt: 

 

27. Den Haag Finish, voormalige Houtrusthallen, een sportcomplex uit 1937.  

 

   
Links luchtfoto van de Houtrusthallen uit 1951. Rechts de aankomst van mijn vader. Zijn vriend Johan 
Sevink steekt zijn hoofd door het open dak. 

 

In 2000 werd besloten de hallen te slopen omdat er betonrot in de dakconstructie was gecon-

stateerd. Er kwamen woningen, sportvelden en een nieuwe Houtrust Sporthal. Op die plek 

namen we onderstaande foto's. 

 

   
Links de huidige situatie in 2014. Rechts onze aankomst, helaas zonder officials…. Mijn vriend Gerard 
van Wieringen steekt zijn hoofd door het open dak. 

  

Voor mijn vader zat het er toen bijna op, die moest alleen nog terug naar Amsterdam. Maar 

omdat wij de route begonnen zijn in Egmond aan den Hoef waren wij pas aan het begin van 
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de rally. Deze avond, omdat we toch in Den Haag waren, eerst nog naar het startpunt van de 

rally gereden: 

 

1. Den Haag start, Hoofdgebouw Shell, Carel van Bylandtlaan 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De start in 1950. De woningen 
op de achtergrond hebben 
allemaal plaatsgemaakt voor 
kantoren. 
 

Het Shell hoofdgebouw uit 1917 is er nog steeds.  

 

   
We staan hier voor de voormalige hoofdingang van het Shell gebouw, waarin heden ten dage Shell 
International Head Office en Shell Nederland BV zijn gevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We stopten ook nog even voor de huidige 
hoofdingang, een gebouw uit 1984 links van het 
hoofdgebouw. 

 

 

Overigens waren wij hier met gemengde gevoelens. Een paar maanden voor onze tocht heb ik 

de afdeling Communicatie van Shell op de hoogte gesteld van onze tocht, en wat verteld over 

die jubileumrit van 1950. Behalve een standaardantwoord dat ze de zaak zo spoedig mogelijk 

zouden behandelen, en ondanks een later nog gestuurde herinnering, hebben ze helemaal niets 
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van zich laten horen. Dit stukje Shell-geschiedenis schijnt de huidige organisatie dus niets te 

interesseren. 

 

Inmiddels was het 21.15 uur geworden, tijd om naar ons Bastion hotel in Rijswijk te rijden, 

dat we vanuit Scheveningen hadden geboekt. 

Onze eerste dag zit erop. Onderweg veel leuke reacties van andere mensen; duimen omhoog, 

een toetertje, het toeroepen van "wat een mooie auto" etc. 

  

Eindstanden kilometerteller: dagteller (22)403,2 km, totaalteller  65.157 km. Vandaag 176 km 

gereden. 

 

Zondag 10 aug. 2014 

Dit werd een dag met heel veel regen. Net als bij de rit in 1950, toen kwam het ook "met 

emmers tegelijk naar beneden" zoals mijn vader schreef. Er ontstond zelfs een plas water in 

de auto onder de rechter voorstoel. Verder hadden we af en toe een resonantie in uitlaat o.i.d., 

maar de daarop volgende dagen was dat weer over. 

 

Na het ontbijt in het Bastion hotel zijn we eerst naar Gerards dochter Lisa gereden die in Den 

Haag woont (Noorderbeekdwarsstraat), en daar hebben we koffie gedronken en gekletst. 

 

  
Links: Lisa en Eric. Rechts: Lisa fotografeerde door het woonkamerraam ons vertrek. 

 

Om 10.50 uur weer de draad opgepakt. 

Hiernaast een routekaartje van de gps-datalogger van 

het eerste deel van onze route van vandaag. Het 

blauwe vlaggetje was de start bij ons Bastion-hotel 

in Rijswijk. 

In Den Haag na het bezoek aan Lisa van Wieringen 

door het missen van een afslag nogal omgereden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan naar de volgende controlepost: 
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2. Delft, voorheen Koninklijk Shell Laboratorium Kunststoffen, Broekmolenweg 20, tegen-

woordig vallend onder Rijswijk. 

De Shell is uit het gebouw vertrokken, het pand staat gedeeltelijk leeg, er zitten nog een chiro-

practiepraktijk en een paar welzijnsinstellingen in. De rest staat te huur. 

Vanwege de witte kleur heet het gebouw "Château Blanc". 

 

In 1964 (het was toen nog steeds een Shell-lab) werd op de gevel een plastiek aangebracht, 

getiteld "De Waterdragers". 

   
Links het gebouw in 1964 tijdens de onthulling van het plastiek "De Waterdragers", aangeboden door 
de burgers van Delft aan de Shell als dank voor het leveren van gratis Haags water. 
Rechts onze 203 op dezelfde plek. Plastiek en Shell embleem zijn verdwenen. Het plastiek is in 1977 
verwijderd (ik neem aan omdat Shell toen uit het pand vertrok). 
 

Niet gepland reden we even later langs de Delftse watertoren aan de Wateringvest. En we 

wisten dat het plastiek daar een plaats had gekregen. De auto op een beetje verboden plaats 

geparkeerd, om hem tezamen met de watertoren in beeld te krijgen. En inderdaad konden we 

het plastiek (dat 4 ton weegt, en is gemaakt bij de Porceleyne Fles) bewonderen. 

 

   
Dit plastiek zat dus eerst op de gevel van het Shell-lab in Delft. 
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In Delft reden wij langs molen 

De Roos van de vereniging De 

Hollandsche Molen. Deze molen 

heeft de afgelopen jaren een 

enorme operatie ondergaan in 

verband met de vernieuwing en 

verdieping van de spoorlijn. De 

molen staat nu op de nieuwe 

tunnelbuis. 

 

 

 

 

 

 

 

Dan via de oude Rotterdamseweg en Delftweg langs de Delftse Schie naar de volgende 

controlepost: 

 

3. Schiedam, voormalig Shell tankstation op de kruising van drie wegen: Burgemeester 

Knappertlaan, Vlaardingerdijk en de Van Haarenlaan. 

Er is nog steeds een Shell-station, maar dat is wel 75 meter verplaatst, want het oude station 

zou nu midden op de kruising liggen: 
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Links 1960, rechts 2010. 

 

Maar omdat het inmiddels 13 uur geworden was, lieten we het tankstation nog even voor wat 

het was, en gingen wij eerst eten bij een Chinees restaurant, dat in hetzelfde pand zit waar 

vroeger Dancing-Restaurant Trianon zat. Op beide foto's is deze zaak aan de bovenrand te 

zien. 

 

   
 

Hier kwamen we in gesprek met de Chinese eigenaresse, die aan het bellen was met haar 

moeder in China die vandaag 100 was geworden. Toen we zeiden dat we uit Alkmaar 

kwamen vertelde ze dat ze de eigenaar kent van het Chinees restaurant Victory Wok in 

Alkmaar bij het Kooimeerplein. 

 

Na de maaltijd tijd om het tankstation op te zoeken. Het had inmiddels flink geregend. 

 

   
Links rijd ik voor het Chinees restaurant langs, rechts langs het tankstation. Na gekeerd te hebben 
brachten we daar een bezoek. 

 

Vlakbij de flat waar Klaas jr. indertijd woonde toen hij bij Mammoet werkte (2008). 
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Rechter foto: De flat op de achtergrond rechts (achter de pomp) is de flat waar Klaas Zaal in 2008 een 
appartementje had. 

 

   
 

De Shell-medewerker en zijn collega's hadden veel belangstelling voor onze tocht, en kenden 

niet alle foto's van het vroegere tankstation die ik hen liet zien. Op de luchtfoto uit 1960 is zo 

mooi te zien dat het tankstation ook over een smeerbrug beschikte, in de open lucht! 
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Ik beloofde hen de foto's toe te mailen als we weer terug waren in Alkmaar. Ze noemden nog 

het personeelsblad "Bijtanken" van de Shell, dat misschien wel aandacht aan onze tocht en de 

rally uit 1950 zou willen schenken. 

 

In de stromende regen rijden we om 14 uur langs de Euromast, en duiken we de Maastunnel 

in. De Euromast was er nog niet in 1950, de Maastunnel wel, en die namen onze rallyrijders 

van toen ook, op weg naar Pernis. 

 

   
 

   
 

   
Links een oude prentbriefkaart van de Maastunnel. Het wegdek bestond nog uit straatklinkers. 
Rechts de tunnel in 2014 vanuit onze 203. 

 

Via de kilometers lange Vondelingenweg, en met veel regen, kwamen we bij de raffinaderijen 

van Shell in Pernis. Maar eerst even een kaartje met het tweede deel van onze route van van-

daag. 
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4. Pernis, Shell raffinaderij, Vondelingenweg 601. 

 

 1950 

 

 2014 
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De tocht in 1950 ging als "een modderrit over deze terreinen in Pernis […] moest nu geheel 

rondgereden worden." Wij beschikten niet over de privileges van toen, en bleven buiten de 

slagbomen van de toegangspoort. En dan te bedenken dat de petrochemische industrie in dit 

gebied qua omvang en oppervlakte tientallen malen groter is dan in 1950. 

 

Net als in 1950, toen de Drechttun-

nel er nog niet was, reden wij via de 

Stadsbrug over de Oude Maas van 

Zwijndrecht naar Dordrecht. 

Daarna via de Moerdijkbrug over het 

Hollands Diep. 

 

 

 

 

 

 
Stadsbrug over de Oude Maas vanuit 
de 203. 

 

 

We reden weer zoveel mogelijk via de wegen die er in 1950 waren naar Roosendaal. Dat wil 

zeggen via Zevenbergschenhoek, Zevenbergen, Standaardbuiten, Oudenbosch en Oud-Gastel. 

Op sommige plaatsen ging het inderdaad om "oude" wegen, zoals hieronder in Zevenbergen, 

waar de weg nog geplaveid is met kinderkopjes! Nu geen verkeer meer te bekennen, maar 

toen een belangrijke weg op de route Dordrecht – Roosendaal. De snelweg A17 was er nog 

niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Huizersdijk in 
Zevenbergen. Terug in 
de tijd, hetzelfde 
plaveisel met kinder-
hoofdjes als in 1950. 

 

En weer regen… Maar goed, dat was in 1950 ook het geval, dus dat verhoogt het "net als 

toen" gevoel. 

 

5. Roosendaal, Hotel Café Restaurant Centraal, Stationsplein 9. 

Van dit hotel waar de deelnemers in 1950 hun controlekaart moesten laten afstempelen, heeft 

mijn vader een ansichtkaart meegenomen. Ter vergelijking onze foto uit 2014 met de 203 

ervoor. 
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Zij hadden haast, wij namen ons gemak ervan, namen binnen een consumptie, en spraken met 

de eigenaresse, die heel geïnteresseerd was in onze tocht en die uit 1950. De zaak bestond 100 

jaar, en ze waren hofleverancier geworden. 

 

Om 16.50 weer verder. Eric had in de routeplanning opgenomen om de A58 (de Zeelandweg 

tussen Roosendaal en Breda) zoveel mogelijk te mijden. 

 

De oude weg uit 1950 is nu gedegradeerd tot 

parallelweg. Een en ander hield wel in dat we 

bij aansluitingen en viaducten vaak een lusje 

moesten maken: 

 

 
De oude weg, nu parallelweg van de A58. 

 

 

6. Breda, voormalig Shell Service Station, Teteringsedijk 236. 

Tegenover de Hero-fabrieken en kantoren. Al lang niet meer als tankstation in bedrijf, maar in 

gebruik als broodjeszaak Bonjour, die kennelijk ook alweer failliet was, en autobedrijf Merel 

van Gils, waar het binnen zo'n enorme haveloze bende was, dat we ook betwijfelden of dat 

nog in gebruik was. Alles in vervallen staat, dak lekte als een gek. 

Hek om het terrein was open, en we zagen kans de 203 onder de luifel te parkeren, alsof we 

nog hoopten daar te kunnen tanken. 
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Verscholen achter een hek het voormalige tankstation. Maar we konden er toch komen. 

 

   
Links: Zeg maar "Au revoir" tegen broodjeszaak Bonjour. 
Rechts: Ik denk niet dat die auto daar ooit nog gerepareerd naar buiten rijdt.  

 

Hoewel in 2008 grote delen van 

de Hero-fabrieken zijn gesloopt 

zit Hero nog steeds met fabrie-

ken en kantoren in Breda. Viert 

dit jaar (2014) zelfs zijn 100-

jarig bestaan. 

In 1950 noteerde mijn vader over 

het Shell-tankstation al "t/o 

Hero", en dat klopt nog steeds 

zoals uit deze foto blijkt. 

 

 

 

 

 

 

Onze bedoeling was om via de N282 van Breda naar Vught te rijden. Die weg (Tilburgseweg, 

Rijksweg, Bredaseweg) is de oude route. Maar deze weg was voor een heel groot deel afge-

sloten wegens werkzaamheden. Na veel vruchteloze pogingen de omleiding tot een minimum 

te beperken, hebben we uiteindelijk maar gewoon de A58 genomen.  

Ter hoogte van Gilze een wegrestaurant van Van der Valk opgezocht, en daar gegeten. Want 

het was inmiddels 18.30 uur geworden. 
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Daarna op een gegeven moment (afslag 10) toch de A58 verlaten, en even later via de oude 

Bosscheweg, Rijksweg en Helvoirtseweg bij Vught aangekomen, en daar een heel bijzonder 

voormalig tankstation bezocht: 

 

7. Vught, Brabant Service Station, voorheen Bosschweg 1 te Vught, thans Vughterweg 80 te 

's-Hertogenbosch. 

Dit betonnen tankstation, met een woning erboven, werd in 1933 gebouwd door de bekende 

architect A. Meijlink. In 2003 werd het tot rijksmonument verklaard. Het moest echter wijken 

vanwege het tracé van een nieuwe rondweg, en werd in 2008 over een afstand van ca. 50 

meter op een dieplader verplaatst. 

 

   
Links tankstation aan de Bosschweg te Vught, zoals mijn vader die ook in 1950 zal hebben aange-
troffen. Rechts het gebouw aan de Vughterweg in Den Bosch zoals wij het aantroffen. Geen 
tankstation meer, de pompen zijn verdwenen (en helaas ook de klok). 
 

    
Links: Geen benzine voor de 203… Midden: de wenteltrap naar de woning oven het station, rechts 
uitzicht op Gerard vanaf de trap. 
  

Helemaal lekker loopt het niet met een nieuwe bestemming van het pand. Aanvankelijk zat er 

een ICT-firma in (Emma Solutions) die de leuke naam "Denkstation" had bedacht voor dit 

voormalige tankstation. Feestelijk geopend op 28 mei 2010. Maar de benedenruimte troffen 

we vrijwel leeg aan, en op de bovenverdieping waar eens de beheerder van het station woon-

de, zit nu de showroom van Maxx Floors ("Hier laten wij u kennis maken met de nieuwste 

woontrends op het gebied van woon gietvloeren en bedrijfsmatige vloersystemen"). 
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Links de vroegere woning, rechts zou een foto zijn van de Maxx Floors-showroom aldaar. 

 

Maar helaas, kennelijk wil Maxx Floors er ook al weer uit, want momenteel staat het pand (90 

m
2
) te huur voor € 26.000,- per jaar bij RSP-makelaars. Wij constateerden alweer enige 

verwaarlozing. Jammer.  

 

Tijdens het avondeten in Gilze 

hadden we via booking.com 

kamers geboekt in het Fletcher 

Hotel Prinsen te Vlijmen. Dat was 

hier maar tien minuten vandaan. 

We waren er om 20.45 uur. 

 

 

 
 
 
 
 
Uitzicht van de hotelkamer op de 
binnenplaats met de 203. 

 

Eindstanden kilometerteller: dagteller (22)647,9 km, totaalteller  65.401 km. Vandaag 244 km 

gereden. Totaal gereden deze tocht: 420 km. 

 

 

Maandag 11 aug. 2014 

Een dag met redelijk weer, zon, maar 

ook een paar keer een bui, waaronder 

een hele zware. 

Ontbeten in het hotel in Vlijmen. 

Daarna weer op stap met de 203, met 

als eerste bestemming Eindhoven. 

Zoveel mogelijk via de weg die er in 

1950 lag van Vught naar Eindhoven, 

door de dorpen Boxtel, Best en 

Woensel-Noord. Dat was voor een 

groot deel een parallelweg aan de 

westkant van de A2. Langzamerhand 

herkenden we die oude tracés direct aan 

de bomen links en rechts van de weg. 
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We moesten naar het voormalige luchthavengebouw van vliegveld Welschap, ten westen van 

Eindhoven. Maar eerst koffie gedronken bij een McDonalds daar vlakbij. 

 

    
 

8A. Eindhoven, Vliegveld Welschap. Voormalig luchthavengebouw. Nu gelegen in de 

woonwijk Meerhoven. De luchthaven (nu Eindhoven Airport geheten) is verplaatst. 

  

   
Links het luchthavengebouw toen het nog als zodanig in gebruik was. Rechts de huidige situatie met 
onze "rally-rijders" anno 2014. 

 

   
Links: Foto uit 1935-1940. De Douglas DC-2 "Kievit" van de KLM voor het stationsgebouw. Deze PH-
AKI Kievit is in april 1935 door KLM in dienst genomen en in 1940 door de Duitse bezetters in beslag 
genomen. Rechts: Onze Peugeot 203, JK-98-YF uit 1957 voor hetzelfde stationsgebouw in 2014. 
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Toen we om het gebouw heen liepen zagen we een mevrouw binnen, en die maakte de deur 

voor ons los. We mochten even beneden binnen kijken. Daar is een ontvangstruimte voor 

groepen, en er hingen allemaal oude foto's van het vroegere vliegveld Welschap. Op de 

bovenverdieping is een bed & breakfast gevestigd. 

 

   
Links: de ontvangstruimte op de benedenverdieping, met veel beeldschermen en oude foto's aan de 
wand. Rechts: geen uitzicht meer op landende en opstijgende 'vliegmachines', maar op een woonwijk, 
en op onze 'voiture'. 

 

   
Ook wijzelf maar eens even in beeld; Eric binnen, Gerard buiten. 

 

In feite hadden wij, om de route uit 1950 goed te rijden, via de Zeelsterstraat in Eindhoven 

moeten gaan. Dat was niet gebeurd, en daarom gingen wij daar alsnog even een kijkje nemen. 

Dat was namelijk de straat waar mijn vader in 1950 een forse slippartij maakte, en op nog 

geen 20 cm van een mast tot stilstand kwam. Door de hevige regen was de straat (waarschijn-

lijk nog kinderkopjes of anders klinkers) spiegelglad geworden. In dezelfde straat was een 

grote Buick tegen een huis gereden tijdens een slip. Die moest worden weggesleept. 

Waar het precies is gebeurd weten we niet, wel dat die Zeelsterstraat behoorlijk is veranderd: 
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Links de Zeelsterstraat in 1943, rechts op ongeveer hetzelfde punt (voor huisnummer 80) in 2014. 
Paard-en-wagen hebben plaats gemaakt voor automobielen, waaronder de onze.  

 

Na controlepost Welschap reden mijn vader en vrienden naar een Peugeotdealer in de 

Stuiverstraat in Eindhoven, om een zelf gefabriceerd rubber sluitstukje uit de radiatortank te 

laten vissen. 

Het pand van garage Helkah is in 2007 gesloopt. Er worden nu woningen gebouwd. 

 

   
Links het pand waar Peugeotdealer Helkah in de vijftiger jaren in moet hebben gezeten, in 2007. 
Rechts dezelfde plek tijdens ons bezoek. Hoek Breitnerstraat / Stuiverstraat. 

 

Van Eindhoven nu langs de oude weg via Geldrop naar Helmond. Dus niet via de A270 die er 

tegenwoordig ligt. Zo kwamen we ook langs de DAF-fabrieken. Voorheen ook van personen-

wagens, nu alleen bedrijfswagens. Onze gps-datalogger laat mooi zien hoe we reden: 
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In Helmond de volgende controlepost: 

 

9. Helmond, Markt 2, Hotel St. Lambert. Gelegen in voetgangersgebied, dus de 203 elders 

geparkeerd op een parkeerterrein. Het was inmiddels 12.40 uur, dus hoog tijd om te gaan 

lunchen. Uiteraard in dit hotel-restaurant waar onze rallyrijders in 1950 hun controlekaart 

lieten afstempelen. Anno 2014 biedt Google Streetview de mogelijkheid ook binnen een 

kijkje te nemen, je kunt er 360 graden om je heen kijken! 

 

 
 

Maar zelf namen we ook een foto. We spra-

ken de eigenaar, vertelden over het doel van 

onze tocht, en zeiden dat het jammer was dat 

we onze oldtimer niet voor de deur konden 

parkeren. Maar hij vertelde dat we het ge-

meentepaaltje dat het voetgangersgebied af-

sloot konden laten zakken door aan de paal te 

melden dat we moesten inchecken bij hotel 

St. Lambert. Dat deden we nadat we na onze 

lunch de auto hadden opgehaald, en inder-

daad, we mochten het voetgangersgebied toen 

in. Foto's genomen met 203 voor het hotel. 

 

   
 

Grappig is nog te vermelden dat op de achterkant van een ansichtkaart van het hotel uit 1950 

(mijn vader bewaarde ook alles!) ook restaurant Koekenbier in Alkmaar staat vermeld. Dat 

was eigendom van J.J.M. Koekenbier, terwijl St. Lambert in Helmond van G. & H. Koeken-

bier was. Zelfde familie dus. 

 

Om 13.40 uur onze route vervolgd: van Helmond naar Roermond, en daarna naar Nijmegen. 
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Iets voorbij Maasbree om 3 

uur 's middags buiten op het 

terras wat gedronken met ker-

senvlaai en wespen bij res-

taurant Boszicht. 

 

 
 

We lieten het ons goed sma-

ken. Maar donkere wolken 

pakten zich inmiddels samen. 

En daarna brak de hel weer 

los, en bij Baarlo zaten we in 

zware regenval. De ruitenwis-

sertjes, toch al geen sterk punt 

van de 203, konden het niet 

verwerken. Maar we reden wel 

via de oude weg door Baarlo, 

Kessel, Neer en Horn. 

 

 

 

 

 
 

Rond 16 uur waren wij bij de volgende controlepost: 
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10. Roermond, Shell-station Maastrichterweg 3. 

Auto geparkeerd en daar wat rondgekeken.  

 

   
 

   
Links de Sint Michielsbrug over de Roer zoals die er in 1950 nog bijgelegen zal hebben. Rechts de 
huidige brug, met daarachter links het politiebureau. 

 

Het station ligt op een soort eiland tussen de Roer en de Hambeek. We liepen naar de Sint 

Michielsbrug en naar het politiebureau waar een gedenksteen op zit die vroeger op een inmid-

dels gesloopt café bij de Sint Michielsbrug (op de oude foto hierboven rechts nog te zien) 

heeft gezeten. En we keken naar de stuw die de Roer van de Hambeek scheidt. 
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De stuw tussen Hambeek en Roer. Achter het tankstation loopt de spoorlijn naar Maastricht. 

 

Het bezoek aan het Shell-station zelf was een desillusie: een totaal ongeïnteresseerde man 

achter de kassa. Dat het station er in 1936 al was interesseerde hem duidelijk geen ene moer, 

de Shell-rit ook niet. Wat een tegenstelling met de Shell-mensen in Schiedam. 

 

 
 

Gerard had inmiddels zijn "gekko-statief" (met twee zuignappen) op de voorruit bevestigd 

met zijn videocamera. Zo konden we onderweg wat filmopnames maken van onze tocht. 
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Een flinke rit nu voor de boeg, langs de oude weg door Venlo, Arcen, Gennep en Mook naar 

Nijmegen. 

Onderweg om 18.30 in Malden gegeten bij Wok-restaurant 

"De Molen". Erg lekker en niet duur. Zeer uitgebreide menu-

keuze. 

 

 
 

   
 

   
 

Het trio Zwijnenberg – Sevink - V.d.Schilden had in 1950 geen tijd voor een dergelijk diner. 

Zij moesten het onderweg met een meegenomen boterhammetje doen. Ongetwijfeld crosten 

zij hier met 70 of 80 km/h over de Rijksweg door Malden. Een snelheidslimiet van 50 km/h 

bestond nog niet in die tijd. Die werd pas op 1 nov. 1957 ingevoerd. 

 

Vader Zwijnenberg moest toen eens geweten hebben dat zijn zoon met een vriend hier 64 jaar 

later in eenzelfde type auto zouden stoppen, en hier heerlijk zouden eten. Wok-restaurants 

waren er toen nog niet eens, zelfs "de Chinees" was nog vrijwel onbekend in Nederland. In 

Amsterdam had je er een paar, waaronder "Tante Mia" op de Oudezijds Achterburgwal. Pas 

op 4 maart 1953 opende in Alkmaar aan de Gedempte Nieuwesloot het eerste Chinese restau-

rant ‘Het Oosten’ zijn deuren. 

 

Hier Amrâth-hotel Belvoir in Nijmegen gereserveerd via de website booking.com 

En dan het laatste stukje naar controlepost Nijmegen en daarna naar ons hotel. 
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11. Nijmegen, voormalige Ford-garage Terwindt & Hekking-Mestrom & Co, Graafseweg 39.  

Hieronder een foto uit 1950 waarop in het midden de Shell-pompen zijn te zien. 

 

 
 

Van de statige herenhuizen is op deze plek weinig meer over: 

 

 
 

Tegenwoordig zit hier "House of Billiards", een pool/snookercentrum. Ik ben de toegang naar 

het achter terrein nog ingelopen. Dat zal vroeger bij de garage hebben behoord. 

Terwindt en Hekking, opgericht in 1935, heeft tot 1-1-2011 als Ford-dealer bestaan, maar dan 

aan de Tarweweg in Nijmegen. Toen overgenomen door Mundus. 
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En dan om 20.30 uur ons hotel in Nijmegen opgezocht, Graadt van Roggenstraat 121, 

Amrâth-hotel Belvoir. Dat was niet zo'n succes. Het toilet op mijn kamer stonk naar verzuur-

de urine, de tl-buis in de kamer deed het niet, en in het restaurant gooide de ober een heel glas 

wijn over Gerards colbert, broek, horloge en iPhone. De broek werd 's nachts nog gewassen. 

Colbert lieten ze de volgende dag stomen, en zou opgestuurd worden. Dat duurde geen twee 

dagen zoals beloofd, maar een week, en het kwam aan zonder enig begeleidend briefje met 

excuses of toelichting. Vlekken waren er overigens wel uit. 

 

   
Links het hotel in lang vervlogen tijden. Rechts zoals het nu is, met de 203 ervoor. Groter en moderner 
wil nog niet altijd zeggen beter… 

 

Eindstanden kilometerteller: dagteller (22)884,0 km, totaalteller  65.636 km. Vandaag 235 km 

gereden. Totaal gereden deze tocht: 655 km. We zijn dus over de helft. 

 

Dinsdag 12 aug. 2014 

De broek was droog en gestreken, vlekken waren eruit. Goed ontbijt. Om 9.30 uur verlieten 

we het hotel. De Waalbrug over naar de volgende controle: 
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12. Elst (Gld), voormalige Shell pomp in de Dorpsstraat. 

Hier is bijna alles veranderd in de Dorpsstraat. Aan beide zijden zijn huizen gesloopt en is de 

weg verbreed. 

 

   
Links de Dorpsstraat. Datum onbekend. Er was toen een Esso-pomp, geen Shell. Rechts: Alle huizen 
zijn veranderd of gesloopt. Alleen de toren staat er nog. 

 
De 203 met op de achtergrond de protestantse Grote of St. 
Maartenskerk, voorheen St. Werenfriduskerk genoemd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even een kaartje van de route van Nijmegen tot 

Enschede: 
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In Arnhem via de Rijnbrug de Nederrijn overgestoken. 

 

   
Links: de opening van de brug op 9 mei 1950. Anderhalve maand later ging de Shell-rit er overheen. 
Rechts: In 2014 vanuit de 203.  

 

Na Arnhem uitgereden te zijn, zochten we de parallelweg op langs de oostkant van de A50. 

Want dat is het tracé van de vroegere weg Arnhem-Apeldoorn. Rijdend langs de grens van 

Nationaal Park Veluwezoom, zagen we veel hooglanders achter de hekken grazen. 

Ter hoogte van vliegveld Deelen wilde een bordje ons doen geloven dat onze weg zou dood-

lopen. We konden het ons niet voorstellen, reden dus door, en inderdaad liep de weg niet 

dood, maar boog af naar Loenen, precies zoals we hadden bedoeld. In Loenen linksaf naar de 

volgende controlepost: 

  

13. Loenen, voormalig hotel De Vrijenberg, Beekbergerweg 52. 

Geen hotel meer, maar het onderkomen van uitzendbureau SBA Flex (gespecialiseerd in de 

inzet van tijdelijke medewerkers uit Oost-Europese landen, zoals Polen). En we kregen de 

indruk dat er ook nog een soort "Blijf van mijn Lijf huis" zat. Aan de overkant van de weg 

een informatiepaneel over dit bijzondere pand, dat vroeger Belvédère heette: 
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Een imposant gebouw. Maar wel vergane glorie. De 203 past qua uitstraling wel erg mooi bij 

dit complex. 

 

   
 

   
 

Terug naar Loenen en richting Deventer. Na ca. 1,5 km kruisten wij de spoorlijn van de VSM 

(Veluwse Stoomtrein Maatschappij). Wat zou het leuk zijn als er nou een stoomtrein langs 

zou komen. Maar ja, die kans was wel erg klein. 100 m verderop leek een restaurant te zijn; 

Bosoord. Terwijl we de auto parkeerden hoorden we een stoomfluit. Een stoomtrein in aan-

tocht? JA! Wat troffen wij het. We snelden naar de spoorwegovergang, en een chauffeur van 

een oude bus (1975) vertelde dat de stoomtrein inderdaad in aantocht was en hier (Halte 

Loenen) zou stoppen. De bus zou een aantal passagiers overnemen. Auto gauw weggehaald 

van het parkeerterrein, en bij spoorwegovergang gezet om mooie foto's kunnen maken van 

trein en auto. 
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Links: Gerard met videocamera in de aanslag, en de chauffeur met zijn oldtimer-bus. Rechts: Daar 
komt de stoomtrein. 
 

   
Loc 52 8053. Een Duitse locomotief uit 1943, gebouwd door Henschel & Sohn. 
 

   
Gerard filmt de trein, en zwaait daarna de bus uit. 

 

Terug naar restaurant Bosoord, dat geen restaurant meer bleek te zijn, maar een spiritueel cen-

trum: Maitreya Instituut Loenen, dat zich bezighoudt met Tibetaans Boeddhisme. Er worden 

allerlei cursussen en workshops gegeven. Maar… we konden er ook koffie krijgen! En zelfs 

zonder onze schoenen uit te doen, wat voor het betreden van de rest van het gebouw wel 

nodig is. Ondertussen hoorden we van heel ver weg nog een paar maal de stoomfluit van de 

trein, op weg naar Eerbeek en Dieren. 
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Een van de vrijwilligsters kwam bij ons zitten, en legde ons wat uit van hun werk. We werden 

uitgenodigd ook binnen te komen kijken naar een of andere sessie met gekleurd zand, maar 

daar gingen we maar niet op in. 

Via Klarenbeek en Wilp naar Deventer: 

 

14. Deventer, voormalig Shell depot aan de Industrieweg. 

Een luchtfoto uit 1973 laat zien dat er toen nog een Shell-depot was: allemaal tankwagens. 

 

   
Links: Luchtfoto van het Shell-depot in 1973. Rechts zoals het er nu uitziet. 

 

Het lijkt er in 2014 nog petrochemisch uit te zien met die opslagtanks en vele pijpen, maar dat 

is onderdeel van de chemicalien die Roto Smeets Deventer gebruikt. Hun complex bestrijkt 

hier een veel groter oppervlak dan het stukje dat op de foto is te zien. Roto Smeets Roto 

Smeets "is gespecialiseerd in het produceren van kwaliteitsdrukwerk voor efficiënte massa-

communicatie" zoals ze het zelf zeggen op hun website. 

 

 
Een ander deel van het bedrijf hier aan de Industrieweg. Het complex loopt door tot de Hunneperkade. 
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Op naar Enschede. En dan natuurlijk niet via de A1 die er nu ligt, maar via de oude weg over 

Holten, Markelo, Goor, Delden, Hengelo. Het stond allemaal in de reisplanner van mijn Tom-

Tom. 

In Holten hebben we om halfeen geluncht bij een broodjeszaak. 

 

In Goor, voor het huis aan de Diepenheimse-

weg 5, parkeerden we even onze Peugeot. Op 

dat adres was destijds de huisartsenpraktijk 

van Dick Lindeboom gevestigd. Gerard heeft 

daar in 1975 het eerste deel van zijn huis-

artsenopleiding volbracht. Voor Gerard leuk 

om door Goor te rijden en herinneringen op te 

halen aan de tijd dat hij daar woonde. 

 

Om 14 uur zijn we bij de volgende controle-

post: 

 

15. Enschede, voormalig Shell depot aan de Kanaalstraat, nabij de Auke Vleerstraat. 

Het Shell-depot heeft plaatsgemaakt voor een opslagdepot van Avia-Weghorst. 

 

   
 

Vlakbij dit depot ligt de Lonnekerbrug die in de Tweede Wereldoorlog een grote rol speelde 

bij bevrijdingspogingen, en in april 1945 werd verwoest. In mijn uitgebreide studie over de 

route die mijn vader in 1950 reed, ga ik uitgebreider op deze brug in. Pas in 1960 is een 

nieuwe brug gereed. 

 

   
Links: De Lonnekerbrug kort na de verwoesting van 1 april 1945. Rechts de nieuwe brug uit 1960 
zoals wij hem in 2014 aantroffen. 
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Het is vandaag goed weer, een enkele keer een beetje regen, maar de zware buien die er elders 

wel waren hebben we niet gehad, die waren meestal net vertrokken als wij daar aankwamen. 

 

Na het Shell-depot in Enschede had het rallykoppel van mijn vader twee uur verplichte rust. 

In mijn voorstudie naar de reconstructie van de rit maak ik aannemelijk dat zij deze tijd door-

brachten met een maaltijd en een biljartje maken bij: 

 

Parkhotel, Hengelosestraat 200 in Enschede, thans restaurant La Roche.  

Eigenlijk was de zaak gesloten op dinsdag, maar de eigenaren waren er wel, en we konden er 

toch wat drinken. Ze vonden het leuk te horen dat mijn vader hier 64 jaar geleden was, en 

waarom. Vertelden wat over het pand. Geen hotel meer, eerste etage nu studentenkamers.  

 

   
Links het Parkhotel in 1955. Rechts het huidige restaurant La Roche met onze 203 ervoor.  
 

Over Hengelo, Almelo, Nijverdal, Raalte, Heino, Zwolle, Kampen naar de Noordoostpolder. 

We slaagden erin om voor het grootste deel de route te rijden volgens de weg uit 1950. Op 

naar de volgende  controlepost: 

 

16. Emmeloord, voormalig Shell depot aan de Lemsterweg bij de Zwolsevaart. 

In mijn voorstudie "Reconstructie Shell Jubileumrit" beschrijf ik uitvoerig het gepuzzel om de 

locatie van dit inmiddels al lang verdwenen Shell-depot te achterhalen. Probleem was onder 

meer dat de Lemsterweg er niet meer is, het stuk weg dat er, met een brug over de Zwolse-

vaart, nog is heet nu Kamperweg. Tussen deze Kamperweg en de snelweg A6 lag, op de oever 

van de Zwolsevaart, het depot, met een steiger voor aanmerende tank- en vrachtschepen. Hier 

werd in 1950 de dieselolie aangevoerd voor de vele landbouwmachines die bezig waren met 

de ontginning van de Noordoostpolder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie van het voormalig 
depot, en waar op de vol-
gende foto's onze Peugeot 
geparkeerd stond. 
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De 203 gaat de laatste dagen steeds beroerder schakelen, is nu bijna niet meer in z'n één of 

achteruit te krijgen. Vreemd. Het was juist zo goed na de laatste vervanging van de 

frictieplaten van de koppeling. 

 

Lemmer. Auto geparkeerd en gegeten in een Tapas Restaurant. Ober deed daar bij Eric pre-

cies hetzelfde wat de ober gisteren in Amrâth bij Gerard deed: stootte bij het bedienen een 

glas om over broek, overhemd, horloge en iPhone van Eric. Tonic dit keer, gelukkig geen 

wijn. Net als gisteren liep de iPhone geen schade op, en verder regende het weer eens. 

 

De laatste controlepost van deze dag: 

17. Wolvega, voormalige garage Vreeling en Troost, thans seniorencomplex Stuyvesant State, 

voorheen Steenwijkerweg 4. 

 

   
Links: Zo heeft de garage met links daarvan het woonhuis er rond 1950 uitgezien. Rechts het senio-
rencomplex Stuyvesant State op die plek. Geheel links Gerard bij de 203. Op beide foto's hierboven 
en hieronder is links het pand met een soort hoektoren te zien. Steenwijkerweg 8, gebouwd in 1943. 

 

   
Links: 1928 met een T-Ford van Willem Vreeling. Rechts: 2014 met Peugeot 203 van Eric Zwijnenberg 
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In Lemmer hadden we via booking.com een hotel besproken in Wolvega. Hotel Holland Inn, 

aan dezelfde Steenwijkerweg (nr. 52) dus op een steenworp afstand. Een heel apart hotel; 

gebouwd als seniorenappartementen. Dat bejaardenhuis idee (seniorenwoningen) is, aldus de 

beheerder, een flop is geworden. Te weinig belangstelling voor. Toen is het middendeel hotel 

geworden. In feite dus gewoon een aantal seniorenappartementen met slaapkamer, keuken, 

woonkamer, badkamer. Omdat er nog steeds niet genoeg senioren zijn in Wolvega is de rest 

ook voor jongeren toegankelijk geworden, er zijn nu bewoners van 35 tot 100 jaar oud. 

Als hotelgast maak je dus gewoon gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen, en loop 

je langs de rollators op de gangen. 

Ondanks het feit dat we een compleet appartement tot beschikking hadden, was dit hotel 

goedkoper dan de andere drie op onze reis. Ook het ontbijt (en dat was uitstekend) was het 

goedkoopst van allemaal. En… een goede voorbereiding op ons voorland als toekomstig 

bejaarde… 

 

   
Overzicht en entree van het hotel. Hun motto: "Een bijzonder hotel. En dát is het!" (vrij naar Dik Trom). 

 

   
Gang met trappenhuis, en woonkamer in het appartement van Eric. 
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Slaapkamer (in dit geval met vier bedden) en keuken. 

 

Nog even wat gedronken beneden in de gemeenschappelijke ruimte, en toen naar bed.  

Eindstanden kilometerteller: dagteller (23)155,0 km, totaalteller  65.906 km. Vandaag 270 km 

gereden. Totaal gereden deze tocht: 925 km. 

 

Woensdag 13 aug. 2014 

Prima ontbijt in het bejaardentehuis. Daarna weer op pad. 

 

   
Links: Gerard oefent nog even met een rollator. Rechts: de 203 staat gereed voor vertrek. Op de 
achtergrond HollandInn. 

 

Als eerste wilden we een garage opzoeken om te laten kijken naar het euvel van het slechte 

schakelen. Vlakbij zou volgens internet een Peugeot-specialist zou zijn. Maar dat bleek een 

benzinestation/occasion-centrum met slechts een piepkleine garage zonder normale smeer-

brug. 

Dus doorgereden, en even verderop in Wolvega Bosch Car Service Speerstra tegengekomen 

aan de Oranje Nassaulaan 109. We zagen al in het langsrijden dat er een brug vrij was. 

Aardige man stond ons te woord. Ik reed 'm op de brug en meteen was duidelijk dat de stang 

van de koppelingsbediening veel te veel speling had. Wartel kon gelukkig nog worden aan-

gedraaid (er zat nog net genoeg schroefdraad op het stangetje). 
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En meteen was het euvel van het niet voldoende ontkoppelen verholpen. Hij schakelde weer 

heerlijk soepel. Garagehouder wilde er niet eens wat voor hebben. Uiteraard ook uitgelegd 

wat we aan het doen waren met de 203. 

 

Het was zowaar mooi weer! Niet via de 

N351, die was er in 1950 nog niet, maar via 

de oude wegen naar Roden; via de dorpen 

Oldeholtpade, Nijeholtpade, Oldeberkoop, 

Nijeberkoop, Makkinga, Oosterwolde, 

Appelscha, Smilde, Norg. 

Onderweg komen we regelmatig molens te-

gen. Zoals in Wolvega, en in Norg de molen 

met het Bilau-wieksysteem. Maar het ont-

breekt ons aan tijd om die molens ook nog te 

gaan bezoeken of fotograferen. Het is géén 

molentocht dit keer! Dus naar de volgende 

controlepost: 

  

18. Roden, v/h Café Van der Molen, thans Het Wapen van Drenthe. Strategisch gelegen op de 

T-splitsing van Brink, Heerestraat en Raadhuisstraat. We reden er eigenlijk recht op af. 

Op het terras koffie met appelgebak cq. kersenvlaai genuttigd. Eigenaresse had belangstelling 

voor onze tocht, en kende niet alle foto's die we van haar etablissement hadden. Ze schreef de 

link op van de beeldbank waar ik ze gevonden had. 
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Links de zaak rond 1950, rechts op 13 aug. 2014 met onze Peugeot ervoor (op het trottoir). 

 

Voor dingen als koffie met gebak hadden Pieter, Johan 

en Wim in 1950 in Roden geen tijd. Die moesten met de 

Française doorkachelen naar Groningen, waar ze 's 

nachts om 1 uur aankwamen. 

 

 

 

 

 

 

Via Nietap, Tolbert, Midwolde, Oostwold en Hoogkerk, 

de A7 zorgvuldig mijdend, reden we naar Groningen, 

waar we om 11.45 uur aankwamen bij een plek waar eens 

een groot Shell-depot was. Ook Caltex en BP hadden hier 

opslag. 

 

19. Groningen, Shell-depot hoek Kraanvogelstraat/Florakade. 

Oude foto's uit beeldbanken hadden ons al geleerd dat er niets meer van enige petrochemische 

activiteit te bekennen viel, dat er nieuwbouw was gepleegd, en dat er nog een deel braak lag 

van het vroegere terrein. 

 

 
Zo zag het er in 1961 nog uit. 
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En zo troffen wij die plek nu aan, met hoog- en laagbouw. 
 

Midden in de nacht nuttigden mijn vader met zijn vrienden een "gezellige koffie met worst in 

het marktcafé" in Groningen. Wat hij nou met HET marktcafé bedoelde zal wel altijd een 

raadsel blijven, want ook toen al waren er op de Grote Markt meerdere cafés en restaurants. 

Maar waarschijnlijk betrof het wel een etablissement aan de zuidzijde, dus daar gingen wij 

naar op zoek. 

Auto in de Casino-parkeergarage aan het Gedempte Kattendiep gezet en naar de Grote Markt 

gewandeld. Daarbij passeerden we de bekende hoedenwinkel van Witting aan de Oosterstraat, 

waar Gerard al diverse keren was geweest. Ook nu kon hij het niet nalaten een mooie hoed te 

kopen. 
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Op de Grote Markt kozen wij Café de Drie Gezusters uit. Het bestrijkt maar liefst vijf pandjes 

naast en achter elkaar (allemaal binnendoor verbonden), dus grote kans dat de rallyrijders daar 

in 1950 ook ergens aan de worst zaten en een verplicht uur rust doorbrachten. Wij verkozen 

een tosti. 

 

 
Boven: 1955. Onder: 2014 

 

                    Dezelfde panden staan onder elkaar. 
 

Overal werden voorbereidingen getrof-

fen voor de invasie van nieuwe eerste-

jaars studenten die binnenkort zouden 

beginnen aan hun introductie (de zo-

genaamde kei-week). 

Inmiddels weer eens de zoveelste bui. 

Maar even gewacht met verlaten van 

het café tot het droog was. Ze zaak had 

trouwens een erg mooi oud-ogend inte-

rieur, maar dat was niet origineel. 

Interessant detail: aan het plafond een 

stuk of zes plafondventilators die via 

drijfriemen werden aangedreven vanaf 

één centrale elektromotor. 
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Terug naar 203, en bij bakkerij Bourgondisch Broodhuis in de Oosterstraat Groninger koek 

(van Knol) gekocht om mee naar huis te nemen. Gerard was even zijn zonnebril kwijt, maar 

die bleek toch in auto te liggen. 

 

64 jaar geleden werd ons team om 2 uur 's nachts de stad uitgeloodst richting Afsluitdijk door 

een collega van mijn vader met zijn VW, die daarvoor speciaal zijn bed uit was gekomen. Wij 

gebruikte onze TomTom die door Eric voorgeprogrammeerd was met een route die niet via de 

A7 ging, maar binnendoor langs (en door) Zuidhorn, Grijpskerk, Buitenpost, Leeuwarden, 

Franeker en Harlingen. Rond 14 uur verlieten we de stad Groningen. 

Helemaal de oude route volgen lukte niet, omdat de N355 tussen Buitenpost en Twijzel was 

opgebroken (rode lijn op onderstaande kaart). Daardoor moesten we een enorme omweg 

maken. 

 

 
 

Maar verder grotendeels de oude route gereden, ook de dorpen onderweg zoveel mogelijk 

doorkruist en niet er omheen. Al deze dagen wisselen wij elkaar voortdurend af met rijden. 

Heerlijk om geregeld rustig om je heen te kunnen kijken terwijl de ander chauffeert.  

In Harlingen een halfuur gepauzeerd, en op terras wat genuttigd. 

Op de Afsluitdijk reden wij uiteraard niet de toegestane 130 km/uur (dat haalt de 203 niet 

eens, maar iets van 100 op de teller, wat 90 km/h in werkelijkheid is. Soms even 95 echte km. 

 

De volgende controlepost bereikten we om 17.30 uur: 

 

20. Wieringerwerf, v/h garage Cremers, Terpstraat 29. 

Eric had de situatie hier in 2011 al eens verkend. Alle bebouwing is gesloopt, inclusief de 

garage van Cremers en een woonhuis. 

 

   
Links 1957 en rechts 2014. 
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Opmerkelijk is dat in 2003 met veel tamtam 

in de pers door de toenmalige wethouder het 

startsein werd gegeven tot de sloop dan deze 

"lelijke puist in het dorp" zoals het werd ge-

noemd, maar dat er elf jaar later nog niets 

fatsoenlijks voor is teruggekomen! Het terrein 

ligt nog gewoon braak. 

 

Inmiddels was het 18 uur, en we hadden best 

wel trek. Alleen een tosti tussen de middag 

was wat weinig. We kwamen bij Nieuwe 

Niedorp langs Red Chilli, "Vietnamese- 

 

Chinese Cuisine", en besloten daar te gaan 

eten. Dat was bijzonder lekker (en duur). 

 

   
 

 

Dan naar de laatste controlepost-locatie van onze rit: 

 

21. Nieuwe Niedorp, v/h garage Peereboom Hoogzijde B123, thans Autobedrijf Surink, 

Dorpsstraat 247. 

 

   
Links de situatie in 1939, die echter in 1950 ook zo nog is geweest. Geheel links zien we boven de 
struiken de witte Shell-schelp uitsteken, van de pomp aan de slootkant, dus aan de andere kant van 
de weg. 
Rechts de huidige toestand. Bijna alle bebouwing is er nog in bijna ongewijzigde vorm. Alleen de 
gevel van het garagedeel is wat gemoderniseerd. En de verkoop van benzine is gestaakt; de pomp is 
verdwenen. 

 

In de voorstudie van onze tocht staan nog een paar oude foto's en meer bijzonderheden over 

het garagebedrijf van Peerebooom. Een van die foto's (uit 1934) werd ook gebruikt in het 

artikel in de Alkmaarsche Courant dat na onze rit verscheen (22-8-2014). 
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En hiermede kwam een eind aan onze reis; dit was de laatste controlepost. In 1950 reden onze 

vrienden door naar Egmond aan den Hoef, maar daar waren wij vijf dagen geleden begonnen. 

Dus nu naar Sint Pancras, en Gerard om 21.20 uur thuis afgezet. Nog belangstelling voor de 

203 van Gareth en Mariette Rees, vroegere buren van de Van Wieringens. 

 

Om 21.45 reed ik de Van der Lijstraat 30 in. Nog even aangewipt bij Klaas en Däphny Zaal 

om te bedanken voor de goede zorgen voor mijn kat Nayra (en soms buurkat Bacchio). 

22.00 uur: Nic. Beetskade 40, einde van deze opnieuw verreden Shell Jubileumrit van 1950. 

 

Het was een geweldige belevenis, en we hebben veel respect gekregen voor Pieter Zwijnen-

berg, Johan Sevink en Wim v.d. Schilden, die deze tocht in 27 uur volbrachten, waarbij mijn 

vader alles alleen gereden heeft. Zij hebben een gemiddelde snelheid behaald van 60 km/h, 

wat in het huidige verkeer volstrekt onhaalbaar is. De wegen mogen dan tegenwoordig beter 

zijn, maar het werkelijk gigantische aantal verkeerslichten en het enorme aantal rotondes dat 

wij zijn gepasseerd heeft onze gemiddelde snelheid drastisch naar beneden gehaald. Ik denk 

dat het aantal verkeerslichten dat mijn vader is gepasseerd op de vingers van twee handen is te 

tellen; alleen wat in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ik vermoed dat het aantal malen dat 

wij voor een verkeerslicht hebben moeten stoppen wel tegen de duizend ligt. Nadat ik de 

volledige route volgens de wegen van toen in Reisplanner van TomTom had ingevoerd, kwam 

ik op een totale lengte van 1135 km die in 32
h
44

m
 afgelegd zou moeten kunnen worden. Dat is 

een gemiddelde van 35 km/h. Gezien de vele, vele, vele op rood staande stoplichten die wij 

hadden, denk ik dat ons werkelijke gemiddelde op 30 km/h heeft gelegen. Dat is de helft van 

die in 1950! Maar ja, 30, 50 en 80 km zones waren er in 1950 nog niet. De maximum snelheid 

van 50 km/h in de bebouwde kom werd pas in 1957 ingevoerd. Dus scheurden de rallyrijders 

in 1950 door dorpen en steden. 

 

Eindstanden kilometerteller: 66.190 km. Vandaag 554 km gereden. Totaal gereden deze 

tocht: 1209 km. Als je deze 1209 km deelt door het aantal uren tussen uit-en-thuis, kom je op 

een gemiddelde snelheid van 11 km/h. Maar daar zitten dus ook alle rustpauzes, maaltijden en 

overnachtingen in verwerkt. 

 

Mijn vader legde 1088 km af, exclusief heen- en terugreis van Amsterdam naar Den Haag. 

Onze extra kilometers zijn goed te verklaren met de koffievisite bij Lisa, omrijden in Den 
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Haag, enkele wegomleggingen, de omweg in Amsterdam via de IJ-tunnel in plaats van de 

pont, en het opzoeken van onze overnachtingsplekken. 

 

 

 
Kaart van de gehele route. De blauwe vlaggetjes staan bij ons vertrek (St. Pancras), in Den Haag 
(officiële start en finish), en bij onze overnachtingsplekken in Rijswijk, Vlijmen, Nijmegen en Wolvega. 

 

Vóór onze rit had ik een berichtje gestuurd aan Ed Dekker, redacteur van de Alkmaarsche 

Courant. Die meldde dat hij het door had gegeven aan zijn collega Matthie Bergman, en die 

maakte met ons een afspraak om op 14 aug. 's middags bij de redactie op de Voordam wat te 

vertellen over onze tocht. Dit resulteerde in een paginagroot artikel in de Alkmaarsche Cou-

rant van vrijdag 22 aug. 2014. Een leuk stuk met twee grote foto's en een kadertje over Shell 

die totaal geen interesse had getoond voor het herrijden van de jubileumrit uit 1950.  
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          Eric Zwijnenberg 

          28 aug. 2014 


