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INLEIDING
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van haar moedermaatschappij, de N.V. Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij, organiseerde Shell Nederland N.V. deze "gebeurtenis op het gebied van de automobielsport". Een grote rit door heel Nederland.
Mijn vader, P.Th. Zwijnenberg, nam met twee vrienden deel aan deze rit, met zijn één jaar
oude Peugeot 203. Alle bescheiden zijn bewaard gebleven: het reglement, de deelnemerslijst
(met bijna 400 deelnemers), diverse krantenknipsels, enkele brieven, en... een getypt verslag
van vier kantjes dat mijn vader een paar dagen later maakte.
De prikkel om een en ander nog eens voor de dag te halen en uit te werken kwam in februari
2011 door een e-mail van Mw. Evelien van Ruitenbeek. Haar vader Max Pool had, als medeinzittende, ook aan deze tocht deelgenomen, maar haar restte slechts één tekening die haar
vader had gemaakt van hun equipe:

Evelien was op Google gaan zoeken naar "Shell Jubileumrit" om wat meer te weten te komen,
en kwam zo op mijn website terecht, want daarop staan een paar foto's van mijn vaders deelname, met als bijschrift "Shell Jubileumrit". Evelien en ik hadden vervolgens een uitvoerig emailcontact.
Er waren verschillende startplaatsen. Mijn vader had gekozen voor Den Haag. Hij legde 1088
km af (exclusief de heen- en terugreis van Amsterdam naar Den Haag). De eerste dag, vrijdag
23 juni, was het heel slecht weer; aanhoudend regen. Dat moet geen pretje zijn geweest. Er
zijn ook diverse ongelukken gebeurd.
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Het verslag van mijn vader begint zo:

Met "Buitendienst" werd het vertegenwoordigerskorps van Uitg. C. Misset uit Doetinchem
bedoeld, waar mijn vader toen voor werkte, en het bijkantoor in Amsterdam had.
Er is nog een foto bewaard gebleven van de ouderwetse hoge schrijfmachine waarop het
verslag werd getypt:
Deze foto werd drie maanden na de jubileumrit, in
sept. 1950 gemaakt.
Hij toont ons "kantoormeisje" (tegenwoordig zou
dat secretaresse heten) Ria
Arons, op het kantoor van
mijn vader.
Achter de schrijfmachine zit
de samensteller van dit document; Eric Zwijnenberg,
toen 4 jaar oud.

Het equipe van mijn vader behaalde 168 punten. Zij hadden alleen de controleposten in
Vlissingen (7 punten) en Sevenum (8 punten) overgeslagen.
Iedere deelnemer die de rit volledig uitreed en 100 punten behaalde, ontving een plaquette.
Helaas is de plaquette (hier links afgebeeld) die mijn vader heeft gewonnen, voor zover ik weet, niet bewaard gebleven. Het zou ook kunnen zijn
dat hij die aan Sevink of V.d. Schilden heeft gegeven.
Ook het bord met startnummer dat voorop de auto zat heb ik nooit teruggevonden. In het reglement worden afmetingen, vorm en kleuren van dit
schildje aangegeven, zodat ik het heb kunnen reconstrueren:
Maar het is wel geweldig dat er zoveel andere documentatie en een
achttal foto's bewaard zijn gebleven.
Sinds juli 2008 ben ik zelf in het bezit van een Peugeot 203. Een wens
die tijdens het bekijken van de rallybescheiden van mijn vader bij mij
bovenkwam, is om met mijn 203 de hele route (voor zover mogelijk)
nog eens over te rijden. Maar dan in een rustig tempo, en niet in 28 uur zoals mijn vader in
1950 deed! Daartoe reconstrueerde ik zo goed mogelijk de tocht van mijn vader en zijn
vrienden
In het volgende hoofdstuk staat de reconstructie van deze route, met, zover dat mogelijk was,
de huidige situatie rond de toenmalige controleposten, die veelal bestonden uit Shell benzinestations, Shell-depots of garages, en een enkele maal een hotel-café-restaurant.
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HOODSTUK 1. Beschrijving van de route
Shell Jubileumrit P.Th. Zwijnenberg 23-24 juni 1950
De basis vormt het uitgetypte verslag van mijn vader, aangevuld met foto's, kaartjes en andere
illustraties.
Plaatsnamen met stempelpost zijn vet gedrukt op grijze achtergrond. De overige plaatsen zijn
tussenliggende steden en dorpen uit de route die mijn vader en zijn reisgenoten van tevoren
hadden opgesteld.
Citaten uit het rallyverslag van mijn vader zijn weergegeven in het schrijfmachine lettertype courier.

Na ingeloot te zijn en deel te mogen nemen aan de Shell Jubileumrit
met Peugeot GX 46981, ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan dezer
Maatschappij, begon er op papier een gepuzzle, om uit te vinden hoe
deze rit het best gereden kon worden.
Diverse bescheiden werden toegezonden, waaronder 2 borden met opschrift Shell Jubileumrit 23-24 Juni 1950 met het startnummer van de
wagen, n.l. nummer 56. Verder een reglement en een deelnemerslijst.
14 startplaatsen waren er in het land aangewezen, die elk een verschillend aantal punten boden. Verder 14 verplichte controleposten
en 14 niet-verplichte controleposten alle punten gevend.
Al deze controleposten waren echter op een bepaalde tijd geopend. Om
b.v. in Amsterdam te starten om 8 uur des morgens was het pas om
13.30 Heemstede aan te doen, dus moest deze post des Zaterdags genomen worden tussen 4 uur des nachts en 11 uur 's morgens.
Om de verplichte post Pernis te kunnen aandoen, kozen wij Den Haag
als startplaats. Beter was het geweest Goes, dan had ook Vlissingen
met 7 punten aangedaan kunnen worden.
De eigenaar van Peugeot GX 4698 fungeerde als bestuurder en kreeg
aan de startplaats een loodje aan de linkerpols, zoodat overal
gecontroleerd kon worden, of de bestuurder niet afgewisseld werd,
want dat was verboden2. Als mede-inzittenden namen aan deze tocht
deel de Heer Sevink3 – Den Haag en van der Schilden4 – Amsterdam.
(ex-klant, thans vriend)

1

Er werden in die tijd nog geen streepjes tussen de cijfers geplaatst. Ook op de nummerplaat was 4698 één
nummer. Op de deelnemerslijst werd niet over "kenteken" gesproken, maar over "Provinciaal Nummer". Tot
1951 had elke provincie zijn eigen kentekenregistratie, "nummerbewijs" genaamd, en zijn eigen letter. G stond
voor Noord-Holland.
2
Anno 2011 is het uit verkeersveiligheidsoogpunt ondenkbaar om bestuurders te verplichten meer dan een
etmaal zonder overnachting te laten rijden. De enige verplichte pauzes bij deze rit waren er drie; tweemaal 1
uur en eenmaal 2 uur.
3
Johan Sevink was een collega van mijn vader, en had later een bijkantoor van Misset in Rotterdam
4
Wim van de Schilden was reclametekenaar
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Startplaats Den Haag
N.V. de B.P.M., C.v.Bylandtlaan, START
Het huisnummer stond er niet bij in het reglement, maar dat haalde ik uit het
telefoonboek van 1950:

Het reisverslag vermeldt:
Vrijdagsmorgens was het verplicht om 7.15 uur aan de startplaats te zijn, dus vertrokken de twee Amsterdammers reeds om 6
uur, haalden Sevink op5 en togen naar de C.van Bylandtlaan, alwaar aldra bleek, dat er op autogebied iets gebeuren ging.
Genummerde banen gaven al aan, waar de wagen een plaats moest
innemen en waren wij met nummer 56 en de naam Zwbg bij de laatsten. We werden aangenaam ontvangen in het grote Shell gebouw
en onthaald op koffie, broodjes en rookgerei.

Op de Carel van Bylandtlaan 30 zit heden ten dage nog Shell International Head
Office en Shell Nederland BV.

Op een luchtfoto van Google Earth heb ik bij een aantal gebouwen aangegeven uit
welk jaar die dateren:

5

Blijkens een bewaard gebleven brief van Joh. Sevink dd. 20 juni 1950, haalden ze hem om 7.00 uur op bij
station Staatsspoor in Den Haag.
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Het bolletje met de letter A wijst de Carel van Bylandtlaan aan. Toen de Shell Jubileumrit in 1950 werd verreden stond dus alleen het hoofdgebouw uit 1917 met uitbreiding uit 1930 er. Voor de rest stonden er nog veel woonhuizen. Dat is mooi te zien op
onderstaande luchtfoto van de RAF uit 1945:
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Hier nog een recente foto van het hoofdgebouw op nr. 30:

Met mijn vaders Kodak Brownie boxcamera, formaat 6½ x 11 cm, zijn acht foto's
gemaakt tijdens deze rally. Waar precies de volgende foto bij de start is genomen is
niet duidelijk. De huizen op de achtergrond zijn niet meer thuis te brengen. Waarschijnlijk al lang gesloopt, of andere bebouwing ervóór gekomen.

Foto nr. 1 van deze Jubileumrit, gemaakt met mijn vaders Kodak Brownie box.
Mijn vaders auto bij de start. Kenteken GX-4698. Startnummer 56.

Goed 8 uur werden wij gestart, na ontvangst van een kaart,
waarop de controleposten met hun tijden genoemd werden.
De dag begon met regen en zou na nog heviger regen als een
regendag beëindigd worden. Direct koersten wij naar de eerste
controle post Delft
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Delft
Kon. Shell Lab., Broekmolenweg 20
Telefoonboek 1950:
Er is heden ten dage geen Shell Laboratorium meer in Delft (of Rijswijk) te vinden.
Tegenwoordig valt het adres Broekmolenweg 20 onder Rijswijk. Er zitten wel negen
instellingen gevestigd; kraamzorg, chiropractie, thuiszorg etc. Het gebouw heet nu
Château Blanc. In 1950 kwam Rijswijk nog helemaal niet voor in het telefoonboek. Er
werd verwezen naar Delft, 's Gravenhage of Wateringen.

Ik weet niet hoe oud dit gebouw is. In ieder geval is het al te zien op een luchtfoto van
de RAF van sept. 1944 (bij het zwarte pijltje):
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In 1964 herbergde dit gebouw nog steeds het Shell Laboratorium. Dit blijkt uit de volgende foto van de onthulling van het plastiek De Waterdragers, ontworpen en vervaardigd door De Porceleyne Fles en aangeboden door de burgerij aan Shell als dank voor
het leveren van gratis Haags water. De kwaliteit van het Rotterdamse drinkwater was
zo slecht dat het Shell laboratorium aan de burgers van Delft gratis Haags drinkwater
beschikbaar stelde. Het plastiek kreeg een plaats aan de muur naast het toegangshek
van het Shell Laboratorium aan de Broekmolenweg te Rijswijk:

Foto T.v.d.Reijken, Delft Archief
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Zowel het Shell embleem als het waterdragersplastiek zijn nu dus van de gevel verdwenen. In 1977 werd het 4000 kilo wegende plastiek van de muur gebikt en overgebracht naar Amsterdam voor restauratie. Het heeft daarna een nieuwe plaats gekregen
voor de watertoren aan de Wateringsevest.
[…] en vervolgens naar de post in Schiedam. Een geopende brug
veroorzaakte reeds vertraging. Deze route ging binnendoor, dus
snelheid nog wat gematigd.
Alle posten waren Shellposten, depots, tankstations, installaties enz.
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Schiedam
Shell Station Burg. Knappertlaan
In de oorspronkelijke routeplanning van mijn vader was deze controlepost opgenomen op
zaterdag, na Den Haag Wassenaarseweg. Maar uit het reisverslag blijkt dat de post al op
vrijdagochtend werd aangedaan.
Er staat in het reglement geen huisnummer vermeld (misschien wel op de controlekaart, maar die bezit ik niet, want die moest natuurlijk worden ingeleverd), en de Burg.
Knappertlaan is lang! Maar de telefoongids uit 1950 geeft een nadere aanduiding:

Het gaat dus om het punt waar de Burg. Knappertlaan overgaat in de Vlaardingerdijk.
Google Streetview levert ons het volgende beeld bij die kruising:

Maar is dat wel dezelfde locatie als in 1950? Via www.beeldbanken.startpagina.nl
kom ik erachter dat er een beeldbank van het Gemeentearchief Schiedam is. Dus daar
maar eens gaan zoeken, en al gauw vond ik een prachtige foto uit ca. 1960 waarop
rechtsonder een Shell benzinestation is te zien. We staan hier aan het begin van de
Burg. Knappertlaan, en kijken die weg in. Achter onze rug de Vlaardingerdijk:

Even een uitvergroting van het tankstation:
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Het gemeentearchief geeft als toelichting bij deze foto:
Het deel van de Burgemeester Knappertlaan gezien vanaf de hoek met de Vlaardingerdijk (op de voorgrond ) in de richting van het Rubensplein. Rechts de Julianalaan
(niet zichtbaar). Café Trianon op de rechterhoek van de Burgemeester Knappertlaan
is een bekend café voor zeelieden waarvan hun schip ter reparatie ligt bij de vlakbij
gelegen de N.V. Dok- en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord.

Dit oude tankstation ligt dus niet op de plek van het huidige maar ca. 75 m daar vandaan. Er is in het Schiedamse gemeentearchief ook nog een prachtige ansichtkaart uit
ca. 1960 waarop het tankstation staat:
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Het archief geeft als toelichting:
Het deel van de Burgemeester Knappertlaan gezien vanaf de Vijfsluizenflat aan de
Vlaardingerdijk (op de voorgrond en vóór de Burgemeester Knappertlaan sterk afbuigend naar links) in de richting van het Rubensplein. Rechts de Julianalaan en
rechts daarvan, net boven het midden van de foto, is nog een deel van sportpark De
Boshoek te zien.

Ook hier geef ik een uitvergroting van het tankstation in het midden:

Rechts ziet u, in de openlucht, een smeerbrug. Volgens mij staat er een Fiatje op.
Google Earth laat ons een prachtige luchtfoto zien van deze kruising:
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Op de plaats van de door mij geplaatste rode ellips lag het oude tankstation, en geheel
linksonder zien we het witte dak van het huidige Shell-station.
Op de Schiedamse beeldbank komt ook een foto voor van sept. 2010, genomen vanaf
dezelfde flat in dezelfde richting. Ik zet een uitsnede van beide foto's, 1960 en 2010,
naast elkaar. De schaal is exact gelijk.

Als laatste een plattegrond:

Het poppetje met groene pijl geeft de positie en de kijkrichting op de twee oude foto's.
Van Schiedam naar Pernis, gelegen onder Rotterdam, dus de
Maastunnel door.

Rotterdam
Maastunnel
Hier een foto van de Maastunnel kort na de oorlog. Het wegdek bestond uit klinkers!
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Pernis
Install. Pernis van de N.V. de B.P.M.
B.P.M. betekent Bataafsche Petroleum Maatschappij. De bekendste vestiging was de
raffinaderij in Pernis, die tegenwoordig van Shell Nederland Raffinaderij B.V. is.
Hier is een foto door Wim v.d. Schilden met mijn vaders fototoestel genomen:

Foto nr. 2. Mijn vader achter het stuur. In het open dak zijn vriend en collega Johan
Sevink, toen nog wonende in Den Haag, later Rotterdam.
Het was mijn vaders eerste auto, en hij had hem toen een jaar.

Hier in Pernis is zó veel veranderd dat het onmogelijk is om te reconstrueren waar de
controlepost toen is geweest. Op internet vond ik één foto's van het complex uit die
tijd, en twee tekeningen:

ANP-foto, G. v.d. Werf, 4 oktober 1946
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Kraakinstallatie van de Bataafse Petroleum Maatschappij (Shell) aan de
Vondelingenweg in Pernis. Tekenaar A. Kikkert. 1948.

Bataafse Petroleum Maatschappij (Shell) aan de Vondelingenweg. A. Kikkert, 1949.
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Hier een paar topografische kaartjes van dit gebied:
Eerst 1940. Pernis was toen nog een landelijk dorpje!

Dan Pernis in 1958. Het rode kader geeft het gebied van het vorige kaartje uit 1940
weer. Er heeft al een enorme groei plaatsgevonden van de petrochemische industrie:

En tenslotte de kaart van 1995. Het aantal zwarte stippen van olietanks is gigantisch
geworden. En nu, 15 jaar later, zal het nog wel verder zijn uitgebreid.
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Blijkens het telefoonboek uit 1950 was de Bataafse Petroleummaatschappij, Installatie
Pernis, toen gevestigd aan de Vondelingenweg 601.
Tot mijn stomme verbazing komt Google Maps bij het intypen van dit adres meteen
met onderstaande foto van een grote ingang met portiersgebouw:

Daar zijn ze (BPM / Shell) dus nog altijd gevestigd. Maar toen was de controlepost
ergens op het terrein waar je nu natuurlijk niet meer kunt komen. Mijn vader schrijft:
Dat werd een modderrit over deze terreinen in Pernis, alwaar
een ontzaglijk grote installatie van de Shell gelegen is. Een
terrein waar je stellig nooit een voet zal mogen zetten, moest
nu geheel rond gereden worden en maakte de Shell op waardige
wijze reclame met haar grootheid.
De modder van voorrijders sloeg met flinke vlagen over de wagen
vermengd met regenvlagen. Het was een heen en weer gerij van
wagens met de Jubileumborden voorop en we hadden al menige
tegenligger, die deze post al aangedaan hadden. Keurig met
borden was op deze terreinen aangegeven hoe te rijden. Zou
anders ook een doolhof geweest zijn.
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De wegen op het terrein moeten toen een grote modderbende zijn geweest, dat is nu
ongetwijfeld wel anders!
Dan een kaart waar deze toegang zich bevindt:

en tenslotte een opname van Google Earth:

Smitshoek
Nu moesten onze vrienden de Oude Maas over om van Zwijndrecht naar Dordrecht te
komen. De huidige A16 doet dat via de Drechttunnel die in 1977 werd geopend. In
1950 moest gebruik worden gemaakt van de Stadsbrug die uit 1940 dateert, en er nog
steeds is als oeververbinding voor plaatselijk verkeer.
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De Stadsbrug heeft naast het vaste deel ook een beweegbaar deel, dit is een dubbele
basculebrug. Direct naast de Stadsbrug ligt de hefbrug van de spoorlijn RotterdamDordrecht.
De brug heeft in de Drechtsteden verschillende namen gekregen. Zo wordt het
bouwwerk door Zwijndrechtenaren "De Dordtse brug" genoemd en de Dordtenaren
hebben het dan over "De Zwijndrechtse brug". De naast de stadsbrug gelegen
spoorbrug wordt door Dortenaren ook wel "Het Hemelbed" genoemd.

Oude foto van de verkeers- en spoorbrug over de Oude Maas.

De huidige situatie: op de voorgrond de verkeersbrug, daarachter de spoorbrug die inmiddels
is vergroot tot 4 sporige brug (geopend 1995).
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En sinds 1977 ligt er dan voor het autoverkeer de Drechttunnel:

Dordrecht
Nu passeerden onze rallyrijders de Moerdijkbrug. Over deze brug even wat bijzonderheden:
De eerste brug was een spoorbrug, en werd geopend in januari 1871. De tweede brug,
bestemd voor autoverkeer, is aangelegd in de jaren dertig. Hierover loopt rijksweg 16.
Op 10 mei 1940 werd na een Duitse parachutistenlanding rond de beide landhoofden
enige tijd hard gevochten om het bezit van de Moerdijkbruggen.
In de jaren vijftig is de spoorbrug vervangen door een breder exemplaar en zo ook de
verkeersbrug in de jaren zeventig. Inmiddels is er door de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL-Zuid) een derde brug bijgekomen.
Op 12 december 1936 werd de Moerdijkbrug voor het autoverkeer in gebruik genomen door koningin Wilhelmina. Hij was gebouwd door de firma Penn & Bauduin uit
Dordrecht. Evenals de spoorbrug bestond ook de brug voor het wegverkeer uit stalen
overspanningen van elk circa honderd meter lang.
De brug is in 1944 door het terugtrekkende Duitse leger vernield om de opmars van de
geallieerden te vertragen waarna in 1945 een tijdelijke veerdienst ingesteld is. De brug
is kort na de Tweede Wereldoorlog provisorisch hersteld met overspanningen van de
spoorbrug en was in het bevrijdingsjaar al weer te berijden. In 1946 werd een definitieve reparatie verricht.
In de loop der jaren groeide de hoeveelheid autoverkeer enorm, waardoor de Moerdijkbrug een bottleneck werd in autosnelweg A16. In 1978 werden de stalen overspanningen dan ook vervangen door veel bredere, stalen liggers. Ook deze nieuwe brugdelen zijn gebouwd door de firma Penn & Bauduin. De pijlers waren in zodanige staat
dat ze zonder al te veel aanpassingen konden worden gehandhaafd. In beide richtingen
werd ruimte gecreëerd voor drie rijstroken en een fietspad.
In 1950, het jaar van onze jubileumrit, reden dagelijks 5.200 voertuigen over de
Moerdijkbrug. Ruim zestig jaar later is dat 140.000, dus 30x zoveel.
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Sterrit ANWB bij opening Moerdijkbrug in 1936. Foto Wiel van der Randen.

Foto Sem Presser, 1950
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Foto Google Streetview 2009. Rechts het herdenkingsreliëf (door Frits van Hall) voor de
opening van de oude verkeersbrug in 1936, nu onderdeel van het monument voor de opening
van de vernieuwde brug in 1978, dat aan de Brabantse oever naast de brug staat.

Zevenbergschenhoek
Zevenbergen
Standaardbuiten
Oudenbosch
Oud-Gastel
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Roosendaal
Hotel Centraal, Stationsplein
Van dit hotel heeft mijn vader een ansichtkaart meegenomen:

Volgens Google Streetview ziet het er tegenwoordig zó uit:

Over deze controlepost schrijft mijn vader:
Vlissingen was van Den Haag uit tussen 8 en 10 uur niet te bereiken, dus togen wij direct naar Roosendaal, vrije post. Een
post, die andere deelnemers weer hebben laten liggen. Hier was
het Café Centraal en gezien de zenuwen nogal gespannen waren,
was het bij de eerste posten voor ons het tegenovergestelde van
tanken. Verder even de kaart laten afstempelen en weer verder.
Naar Breda.

Etten
25

Breda
Shell Service Station, Teteringsedijk 236, "t/o Hero" heeft mijn vader erbij geschreven.

Zoeken we dit adres op in de telefoongids anno 2011, dan vinden we dat daar Broodjeszaak Bonjour gevestigd is. En dat zou een Shell benzinestation zijn geweest?
Ja, inderdaad! Dat blijkt als ik Google Streetview raadpleeg:

In het linker deel van dit nog duidelijk als voormalig benzinestation herkenbare gebouw, zit broodjeszaak Bonjour, in het rechter deel autobedrijf Merel van Gils. Het is
nu geen tankstation meer.
En wat zien we als we ons, in Google Streetview omdraaien? Dit:

26

En waar wijst de rode pijl die ik erin heb gezet naar toe?

Dit gebouw zal er in 1950 nog niet hebben gestaan, maar Hero is hier dus nog altijd
gevestigd. Al is er veel gesloopt van het vroegere Hero-complex. BN-De Stem schrijft
op 19 april 2008:
Opnieuw verdwijnt oud industrieel erfgoed uit Breda, nu de sloop van de oude Herofabrieken
is begonnen. Het Perlgebouw - waar de Hero het vooral in de naoorlogse jaren zeer populaire
appelsapje Perl fabriceerde en bottelde - ligt al letterlijk in puin. Inmiddels is de sloper begonnen om ook de vroegere, uit 1921 daterende conservenfabriek om te halen. Dat gebeurt
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toevalligerwijze in het jaar dat Hero Nederland met een grote campagne het 75-jarige bestaan
van Cassis, zijn andere succesdrank, viert.
Het langs de spoorlijn naar Tilburg gelegen, circa zes hectare beslaande terrein achter de
huidige Herofabriek is sinds anderhalf jaar gezamenlijk eigendom van de Woningstichting
Geertruidenberg (WSG) en projectontwikkelaar AM (Amstelland).
De nieuwe eigenaren willen hier woning- en bedrijfsbouw plegen, maar zijn over de precieze
invulling van de locatie nog volop in overleg met de gemeente Breda en oud-eigenaar Hero.
Nieuwbouw zal nog op zijn minst vijf jaar op zich laten wachten. Maar het verval van de al lang
leegstaande en veelvuldig door inbrekers bezochte fabriekspanden maakte sloop noodzakelijk.

In 2014 is het feest bij Hero, ze zitten 100 jaar in Breda. Breda Vandaag schrijft op 10
april 2014:
Perl, Oetker en 100 jaar Hero in Breda. 150 medewerkers en bestuursleden van Hero vieren
deze donderdag in het Chassé het 100-jarig jubileum van het bedrijf in Breda. Arend Oetker
ontving als grootaandeelhouder het eerste exemplaar van het boek ‘100 jaar Hero’ uit handen
van directeur Jop Peek.
De geschiedenis van het bedrijf begon in Breda toen het Zwitserse bedrijf in 1914 zijn naam
verbond aan een kleine fabriek in Breda, waarvan Reinier Jansen directeur werd. Jansen had
daarvoor al de ambitie om op de Academiesingel een bedrijf te starten in fruit- en groenteconserven. Het begon bij het maken van vruchtenpulp en confituren. In de jaren 30 startte
Hero met de productie van frisdranken. Hero Perl, een licht koolzuurhoudende appelfrisdrank,
is de eerste.

Mijn vader vervolgt zijn verslag met:
Een kist Coca Cola stond achterin met uitgebreide proviand,
maar de Cola kwam grotendeels retour, omdat vooral bij de
beginposten gratis Pepsi Cola aangeboden werd. We hadden er
behoorlijk de gang in starten zeer vlug. Zoo vlug zelfs, dat
bij de service "voorruitreiniging", de lapper zijn lap greep en
wij al reeds met natte ruit gestart waren.
Op naar Vught. Een dame achter een Citroen met heer als begeleider passeerden wij geregeld, en kwamen wij aan de controlepost, lagen wij weer achter. Eén die in Brabant beter de weg
wist dan wij, want het was voor ons nog wel eens even vragen en
omrijden.
Hier en daar wees het publiek wel welke kant op te rijden, zoo
ook een man, die ijverig met zijn duim een straatweg naar
rechts op wees. We zagen mederijders links afslaan, en keerden
weer terug, het niet vertrouwend om door te rijden. Wij zagen
de man nog met zijn duim werken, die liften wilde en ons van de
wijs gebracht had.

Tilburg
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Vught
Brabant Service Station, Bosscheweg 1
Het telefoonboek uit 1950 vermeldt hier inderdaad het Brabant Service Station:

Helaas is er anno 2010 niets meer te ontdekken van een tankstation.

Adres Bosscheweg 1 bestaat ook niet meer, het begint te tellen bij nr. 3, en daarvoor is
de weg opgebroken en kaalslag gepleegd:

Het huis links is nr. 3. Rechts daarvan moet nr. 1, het tankstation hebben gelegen. De
weg eindigt hier:
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Dit was de enige informatie die ik in 2011 had kunnen vinden. In 2014 heb ik nog eens
gegoogeld op "brabant service station bosscheweg vught", en tot mijn grote verrassing
vond ik toen heel veel informatie. Het blijkt om een zeer beroemd tankstation te gaan
dat in 2003 zelfs tot rijksmonument is verklaard. Alleen… het is in 2008 over een afstand van ca. 50 m verplaatst, en heeft, mede door een grenscorrectie, een nieuw adres
gekregen: Vughterweg 80 te 's-Hertogenbosch.

Foto begin 2010,
Brabants Dagblad

In de Betoninfra, maart 2006, staat het volgende:
In de jaren '30 van de vorige eeuw werd in de gemeente 's-Hertogenbosch een uitvalsweg
naar Vught richting Eindhoven voorzien van een betonverharding. Op de grens van 's-Hertogenbosch en Vught werd in 1933 een tankstation gebouwd naar een ontwerp van de architect
A. Meijlink. Het was één van de eerste tankstations in Nederland en de vormgeving was modern, een prototype van het Nieuwe Bouwen.
Het tankstation heeft tot 2000 dienstgedaan. In dat jaar is het gesloten omdat het niet voldeed
aan de huidige milieuregels. Q8 was de laatste uitbater. Het tankstation verkeert thans in deplorabele staat, al is het sinds 2003 een rijksmonument. Gelukkig heeft de gemeente 's-Hertogenbosch opdracht gegeven aan de Werkplaats voor Architectuur in Utrecht om een restauratieplan op te stellen. Architect Michiel Oort is daarmee doende. Over de toekomstige be-
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stemming bestaat nog onzekerheid, maar de eerste jaren zal het gebouwtje dienst doen als
directieonderkomen wanneer het werk aan de westelijke randweg om 's-Hertogenbosch van
start gaat. De kans is aanwezig dat vooraf het gebouwtje een meter of 50 verplaatst zal moeten worden vanwege de tracékeuze van de nieuwe rondweg.
De oorspronkelijke doorgaande weg waaraan het tankstation destijds lag, liep dwars door
Vught (Bossche Weg en Taalstraat). In de jaren '60 zijn nieuwe doorgaande wegen aangelegd
en kwam het tankstation meer terzijde te liggen. Wie nu gedeelten van die oude betonweg
opzoekt, kan nog een indruk krijgen van de oorspronkelijke loop van de weg. In elk geval is
het fietspad dat achter het tankstation langsloopt nog altijd grotendeels intact. Aan het oppervlak van de betonverhardingen is duidelijk te zien dat de betonspecie destijds is aangemaakt
met basalt als grof toeslagmateriaal. Basalt gold als stroef en slijtvast.

Het tankstation stond er in maart 2008 in deplorabele staat bij:

Foto A.F.A.M. Wetzer

De "redengevende omschrijving" van de rijksdienst voor de monumentenzorg
omschreef het in 2003 bij de inschrijving in het monumentenregister als volgt:
Inleiding
Benzinestation, gesitueerd aan de westzijde van de uitvalsweg van 's-Hertogenbosch naar het
zuiden, richting Vught. Het benzinestation is in hoofdopzet symmetrisch en dateert uit 1933;
het werd opgetrokken in baksteen, gewapend beton, glas en staal naar ontwerp van architect
A.V.J.M. Meylink (1896-1977). Als opdrachtgever fungeerde aardoliemaatschappij Shell, later
was het benzinestation in gebruik bij aardoliemaatschappij Q8.
Omschrijving
Platgedekt, onderkelderd benzinestation, voorzien van doorrit, wachtruimte en bedieningsruimte op de begane grond en een woning met balkon en omloop op de verdieping. De draagconstructie is uitgevoerd in gewapend beton en bestaat uit vier achtzijdige kolommen die de
zogeheten paddestoelvloer van de verdieping dragen. Het benzinestation heeft aan de straatzijde (oost) een doorrit tussen de vier kolommen die op twee pompeilanden staan, de verdiepingsvloer fungeert hier tevens als luifel. De twee halfrond beëindigde pompeilanden zijn beide afgezet met hoekijzers (als opsluitbanden) en belegd met vierkante, dubbelhard gebakken
tegeltjes. Meer naar de Bosscheweg bevinden zich nog twee identiek uitgevoerde pompeilanden. Waar de begane grond wegens de afwikkeling van de cliëntèle een open karakter bezit,
vertoont de verdieping een geslotener aanzien. Een stalen wenteltrap tegen de noordgevel
verbindt de begane grond met de verdieping. De dakranden hebben alom een ruim overstek.
De binnenwanden zijn op beide bouwlagen van baksteen, de vensters en deuren zijn voorzien
van stalen kozijnen en ramen. In 1950 is de wachtruimte op de begane grond verbouwd tot
snackbar, hetgeen enkele kleine interne wijzigingen tot gevolg had.
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Waardering
Het benzinestation uit 1933 aan de Bosscheweg 1 te 's-Hertogenbosch naar ontwerp van
architect A.V. J.M. Meylink bezit algemeen belang op basis van:
• de hoge mate van ouderdom;
• de hoge mate van zeldzaamheid;
• de hoge mate van gaafheid;
• de architectuurhistorische betekenis, als karakteristiek voorbeeld van het Nieuwe Bouwen;
• de bouwhistorische waarde, met name wegens toepassing van gewapend beton, glas en
staal, met een markante verschijningsvorm als resultaat;
• de vooruitgangsidee die in het geavanceerde ontwerp besloten ligt en als symbolisch voor
de periode van het beginnend automobilisme in de eerste helft van de 20ste eeuw kan worden
aangemerkt;
• de situering terzijde van de weg 's-Hertogenbosch - Vught als gevolg waarvan de historische
belevings- en herkenningswaarden behouden zijn gebleven, mede dankzij een aanzienlijk
deel van de boombeplanting langs het oude tracé.

Het Brabants Dagblad schrijft op 27 april 2010 het volgende:
Het Brabant Service Station bijna 'in bedrijf'
Voormalig tankstationnetje aan Vughterweg met zorg gerestaureerd en aangepast.
door Wim Hagemans
Van 'de schande van de Bosscheweg' naar 'de trots van de Vughterweg'. Zo vies en bouwvallig het verlaten tankstationnetje er jarenlang uitzag, zo fris, kleurrijk en piekfijn is het nu.
Met een verplaatsing over een afstand van 50 meter vorig jaar, en een grenscorrectie tussen
Den Bosch en Vught vanwege de aanleg van de Randweg, verhuisde het voormalige tankstation en passant van Bosscheweg 1 naar Vughterweg 80. 'Brabant Service Station' staat in
knalrode letters boven de ingang van de ruimte voor de pompbediende. „Er stond helemaal
niets meer op toen wij eraan begonnen. Maar er hebben achtereenvolgens drie verschillende
teksten gestaan. De contouren van de eerste naam hebben we nog teruggevonden”, vertelt
bouwhistoricus Harriën van Dijk. Deze deed samen met Alenca Mulder namens WVAU Architecten uit Werkhoven uitgebreid bouwhistorisch en kleurhistorisch onderzoek naar het in 1933
gebouwde tankstation aan de rand van Den Bosch. In 2000 ging het dicht en na een paar jaar
was het een enorme bende in en rondom het in 2002 tot rijksmonument verheven gebouwtje.
Er sliepen zwervers in, er werd brand gesticht. Buurtbewoners klaagden steen en been over
de rommel. Maar het was wachten tot de plannen voor de Randweg definitief waren, waarvoor
het tankstation in de weg stond. Het afgelopen half jaar werd het karakteristieke tankstation,
één van de oudste nog in Nederland, weer als in 1933. Met de vernieuwde trap buitenom naar
boven. Mulder: „Die is gebleven, maar je moet ook van binnenuit naar boven kunnen. Het was
passen en meten, maar het is gelukt een trap in het gebouwtje te plaatsen, die kelder, begane
grond en verdieping met elkaar verbindt.”

Op de achtergrond het oude tankstation. Op de voorgrond ligt een nieuwe kelder en fundering
klaar. 14 juli 2008. Foto Sandra Peerenboom, Brabants Dagblad.

32

Op YouTube staat een filmpje van 2 minuten over de verplaatsing; op een dieplader
met 20 wielen. Het gevaarte woog maar liefst 330 ton.
Zie http://youtu.be/SlKktsy5lvw
Hadden onze rallyrijders in 1950 ooit kunnen denken dat hun controlepost in Vught
zestig jaar later een rijksmonument zou worden? En dat zoon Eric zich 64 jaar later
zich er zó in zou vastbijten waar zijn vader met twee vrienden een controlekaart lieten
afstempelen?
In de beeldbank van Den Bosch bevindt zich nog een schitterende foto uit ca. 1935:

Gezien in de van richting 's-Hertogenbosch (Vughterweg). Rechts het silhouet van de stad.
Links het pompstation van Shell met enkele auto's. Datering ca. 1935. Fotograaf: Schreurs,
Atelier André.

Let op de betonweg! Nog twee prachtige foto's van vroeger:

Het was het eerste tankstation in Nederland met een woning erboven.
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Google Streetview laat in maart 2010 zien dat het pand te huur is:

Na oplevering vestigde een ICT-bedrijf zich in het pand; Emma Solutions) die de
leuke naam "Denkstation" had bedacht voor dit voormalige tankstation. In augustus
2014 blijken die alweer vertrokken, en op de bovenverdieping zit dan een toonzaal van
Maxx Floors. En op een makelaarswebsite staat het pand op dat moment te huur voor
€ 26.000,- per jaar.
Tenslotte de huidige locatie:

Van Vught naar Eindhoven. Ook weer diverse tegenliggers-lotgenoten en wagens, die wij snel voorbijschoten. Lichtgeflikker,
handgewuif.
In Eindhoven moesten wij ons vervoegen op het vliegveld
Welschap.

Boxtel
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Eindhoven
Eindhoven was voor ons bijna het eind van de tocht. We reden
rustig door de Zeelsterstraat. Zagen links een grote luxe wagen
tegen een huis aangeplakt en plots, we keken elkaar aan. Wat
doe je nou, riep de een. Het stuur werkte niet meer, de wielen
schenen vast te zitten, we schoten het trottoir op en recht op
een grote ijzeren lichtmast af, de klap afwachtend, die niet
kwam, want het trottoir had remmend gewerkt en op nog geen 20
c.M. van de mast stonden we stil. Drie heren maakten een slippertje met een francaise. De schrik was gauw voorbij en verder
naar Welschap. Later bleek, dat een grote Buick in dezelfde
straat tegen dat huis gereden was en geheel verwrongen weggesleept werd. Vele straten in die omgeving zijn bij nat weer
levensgevaarlijk en velen hadden reeds meer van die slippartijen beleefd.

Waar gebeurde dit, op weg naar vliegveld Welschap? Op de volgende kaart is met een
blauw bolletje linksboven het oude gebouw van de luchthaven Welschap aangegeven,
en met een blauwe lijn de Zeelsterstraat waar de slip plaatsvond.

Het is natuurlijk niet meer na te gaan wáár in de lange Zeelsterstraat de slip plaatsvond.
Er zijn in de beeldbank van de gemeente Eindhoven diverse foto's te vinden van de
Zeelsterstraat rond de huisnummers 85-91, gemaakt in 1943. Eén laat ik er hier zien.
We kijken naar het oosten (de richting waar onze rallyrijders vandaan kwamen).
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Dit is genomen vanaf huisnummer 80. Daar ziet de straat er nu zó uit:

Alle oude bebouwing is verdwenen! En er is een rotonde gekomen met de aansluiting
op de Bredalaan links. Op die oude foto's uit 1943 bestaat het plaveisel uit klinkers of
zelfs misschien uit kinderkopjes. Ongetwijfeld was dat in 1950 ook nog zo.
Al googelend ontdekte ik nog een ander interessant feit: aan het eind van de Zeelsterstraat moeten onze deelnemers over een brug over het Beatrixkanaal zijn gereden.
Volgens de topografische kaart uit 1953 liep de Zeelsterstraat aan de westzijde door,
met een brug over het Beatrixkanaal (bij de zwarte pijl):
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Bij de rode cirkel stonden de huizen op de hoek/rotonde met de Breelaanlaan die ik
hiervoor toonde.
Vergelijk de moderne kaart van Google Maps hiervoor, waar de Zeelsterstraat in het
westen gewoon doodloopt, en een grote nieuwe brug van de Noord-Brabantlaan ter
plaatse over het kanaal voert.
Die brug over het Beatrixkanaal is in de Tweede Wereldoorlog (1944?) bij een bombardement zwaar beschadigd, en gedeeltelijk ingestort:

Direct daarop werd een noodbrug aangelegd. Op de volgende foto die uit 1950 zou
dateren is die te zien:
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In maart 1950 werd de nieuwe brug aanbesteed. De vraag is of die toen op 23 juni
1950 toen onze jubileumrit-rijders erover gingen al klaar was, of dat zij nog over deze
noodbrug reden.
Noot van de samensteller van deze rally-reconstructie: Heel vervelend is dat het niet
mogelijk is om via internet gedigitaliseerde kranten van na 1945 te raadplegen.
Vanwege auteursrecht zijn alle kranten van na 1945, zelfs als ze wél zijn gedigitaliseerd, alleen te raadplegen op de betreffende archieven. Journalisten en fotografen
schijnen er bezwaar tegen te hebben dat hun werk digitaal toegankelijk is via internet.
Zelfs kranten van na 1945 die al online te raadplegen waren hebben dat weer ongedaan
gemaakt. De jongste geschiedenis wordt daarmee voor wat betreft de dagbladen in
feite gewoon ontoegankelijk gemaakt. Een kwalijke zaak.
We gaan nu kijken waar de controlepost in Eindhoven zich bevond:
Vliegveld Welschap
Wikipedia vertelt ons:
De Vliegbasis Eindhoven / Eindhoven Airport ligt aan de westkant van Eindhoven,
tussen Best en Veldhoven. Van oorsprong is het een civiel vliegveld dat sinds 10
september 1932 bestaat. In 1952 ging het vliegveld over in handen van de Koninklijke
Luchtmacht. Het vliegveld wordt deels door de burgerluchtvaart gebruikt. Met 2,14
miljoen passagiers in 2010 is Eindhoven Airport, qua reizigers, het grootste regionale
vliegveld in Nederland. Er werken circa 1200 burgers en militairen.
In het begin van de jaren '80 werd een nieuwe startbaan aangelegd, om de geluidsoverlast in de Eindhovense wijk Woensel en de dorpen Nuenen en Wintelre te beperken.
De nieuwe baan (04-22) heeft een andere geografische ligging dan de oude baan (0838

26). Ondertussen is op de locatie van de oude startbaan een woonwijk, Meerhoven,
verrezen. Het oorspronkelijke luchthavengebouw staat nog en is nu wijkcentrum van
deze wijk:

Zoals nu in 2011 heeft het er in 1950 beslist nog niet hebben uitgezien:

Het oude luchthavengebouw heeft nu als adres: Zandkasteel 43, Eindhoven. Zo is het
gelegen (Google Streetview):
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Op dit vliegveld werd onze kaart ingehouden en moesten wij een
uur verblijven, rustpauze. Wettelijk werden deze rusttijden
opgelegd, waarvan wij met koffie een dankbaar gebruik maakten.
A'dam gebeld, alwaar wij geland waren en over slippartij wijselijk niet gesproken, trouwens nog niet bij het neer tikken van
deze regels, want de dames waren gedrieën tegenstandsters van
deze tocht. Wij vonden, dat wij ons eens sportief moesten uitleven want van het afleggen van deze bezoeken kwamen nu eens
geen rapportjes!!6
Na dit uurtje rust even naar een Peugeotdealer in Eindhoven,
een eigen gefabriceerd rubber sluitstukje in dop van watertank
was in de tank gezonken en er uit laten vissen met het oog op
eventuele verstoppingen. Tevens brandstof ingeladen.

Natuurlijk dingt zich de vraag op: Naar welke Peugeotdealer zijn onze vrienden
gegaan? De telefoongids uit 1950 vermeldt niets bij PEUGEOT, en ook niets bij
NEFKENS. Maar onder GARAGE staan verschillende bedrijven waarbij ook een
dealerschap wordt genoemd. En zowaar, er is een Peugeotdealer bij:

Vermoedelijk de enige in Eindhoven, zo kort na de oorlog. Dus de Stuiverstraat maar
eens opgezocht op Google Maps. Hij ligt in stadsdeel Stratum.

6

Hier wordt gedoeld op het feit dat de vertegenwoordigers van elk bezoek aan een klant een rapport moesten
uitbrengen. Ook als de klant op dat moment helemaal geen interesse had om te adverteren. Eindeloos was de
stroom getypte rapporten die dagelijks naar Doetinchem ging met alleen de vermelding "g.i." (= geen interesse).
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De rode cirkel geeft aan waar vroeger de garage met huisnummer 1 moet zijn geweest.
Google Streetview laat hier het volgende zien:

Geen garage meer te bekennen. Kaalslag. Op zoek in de beeldbank van de gemeente
Eindhoven naar afbeeldingen van de Stuiverstraat laat zien dat er zes jaar voordat onze
rallyrijders hier bij een Peugeotgarage waren, een vliegtuig is neergestort.
Twee foto's, foto's uit het familiealbum van de familie Sanders, Stuiverstraat 1a van
het opruimen daarvan:
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Toelichtingen bij deze foto's, met enige reacties op de beeldbank:
Rond de bevrijding in 1944 is er waarschijnlijk ergens in Eindhoven omg. Stuiverstraat een vliegtuig
neergestort. Op deze foto's is de RAF bezig met het opruimen van de resten.
Niet in de omgeving van de Stuiverstraat, maar in de Stuiverstraat zelf. Wij woonden op nr 4 en recht
tegenover ons viel dat vliegtuig. Het huisnr is mij onbekend. A Melskens.
Rond de bevrijding zijn er twee vliegtuigen neergestort in Eindhoven. Dit was op 17 en 19 september
1944. Lucas van Seters
Het neergestorte toestel was een Hawker Typhoon IB [JR500] van het RAF 439 Combat Support Sqn
"Fangs of Death"• die zich op 3 november 1944 boorde in een woonhuis Stuiverstraat 39, Eindhoven.
De piloot F/O R.N. MacDonald redde zich per parachute maar raakte hierbij gewond. De JR500
opereerde vanaf vliegbasis Hum, zuidoost Engeland en nam ook eerder deel aan de slag van
Normandië [D-day]. Het 439Sqn, samenwerkend met de RCAF verloor in 1944 nog 9 Typhoons IB. De
vliegers bleven gelukkig nagenoeg allen ongedeerd. Het 439Sqn werd later nog eens tijdelijk op
vliegbasis Eindhoven gestationeerd. Bron: eigen archief en Verliesregister 1944 Ministerie van
Defensie maart 2008. Louis Van Lierde
De juiste huisnummers zijn 29 en 31. Deze 2 huizen werden pas weer in 1958 herbouwd. Zelf woon ik
al 45 jaar op nummer 31. De piloot (Ralph Nelson MacDonald) is toch aan zijn verwondingen
overleden. Harry van de Laak
In het RHCe las ik het volgende verslag:
"Op 3 November 1944 is een Engelsch vliegtuig neergestort in de Stuiverstraat alhier. De
bovenverdieping van perceel nr.31 bleek te zijn uitgebrand, terwijl het vliegtuig in den tuin achter de
woning geheel verbrandde. De bewoonster van het pand werd in haar woning gewond. De resten van
het vliegtuig zijn door Engelse militairen opgeruimd." Anton Haspels

Van Stuiverstraat 1A is een foto bewaard gebleven:
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Bijschrift: "Het verscholen huisje in de Stuiverstraat in de tijd dat de familie Sanders
er woonde. Deze foto is waarschijnlijk genomen in 1942 en toont het huis vanaf de
andere kant."
In een van de commentaren lezen we:
De sloopvergunning voor Breitnerstraat 2 en voor Stuiverstraat 1, 1a en 1b is op 16 april 2007 aangevraagd.

Dus vandaar de kaalslag die op de foto's van Google Streetview is te zien.
Maar er is in de beeldbank nog een foto uit 2007 waarop het pand hoek Stuiverstraat /
Breitnerstraat staat. Dát moet in 1950 de garage zijn geweest:

Het RHC (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven) vermeld nog wat
bijzonderheden, gevonden toen ik googelde op "Helkah Eindhoven":
HELKAH GARAGE NV.
Gemeente EINDHOVEN
Straat STUIVERSTRAAT
Nummer 1
Soort industrie01 benzine-service-station
Periode begin 1951
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Kad gem STRATUM
Kad sectie E
Kad nr 221
Vindplaats SR EINDHOVEN
Dossier nr VHE/1970-1991/64/2/7

Bij een heel andere foto van een man met een melkwagentje, lees ik het volgende
commentaar:
Bart Muijen woonde op het fabrieksterrein gelegen tussen de Stuiverstraat en de Adolf van Cortenbachstraat in een tot woning verbouwde autobus. Op de achtergrond loopt de Breitnerstraat en is de
villa van de Familie Loupard nog te zien. Bart was de bewaker van het terrein. Vroeger was er de
Eindhovense carrosseriefabriek en De Helkah garage gevestigd met een benzinepomp gelegen aan de
Stuiverstraat die Bart na werktijd en in het weekend bediende.

en:
De Helkah garage was een Peugeot garage. Volgens mij was het een voorloper van Garage Steenef, de
grote garage aan de Geldropseweg.

Geldrop
Nu naar Helmond. Sevenum moesten wij laten liggen, welk station
tot 2 uur geopend was en wij door het verplichte rusten in
Eindhoven te laat voor waren. En de regen viel in stromen neer.
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Helmond
Markt 2, Hotel St. Lambert
Hieronder links een ansichtkaart die mijn vader meenam, rechts de huidige situatie:

Van Helmond naar Roermond, wat mijn mederijders als een onmogelijkheid achten, om daar nog voor half vier te arriveren. Het
ging er van langs en net een halve minuut voor het sluiten van
deze post deden wij Roermond aan.

Deurne
Vreeswijk
Liesel
Heitrak
Neerkant
Panningen
Maasbree
Sevenum
Café Jac. v. Enckevort, Markt
Maasbree
Bong
Baarlo
Kessel
Neer
Horn
Vlak voor Roermond moest de Maas overgestoken worden. Dat was in 1950, zo kort
na de oorlog, wel even anders dan tegenwoordig in 2014. Wikipedia meldt:
De Maasbrug in Roermond is de belangrijkste oeververbinding voor deze stad. Over
de brug loopt de N280 die Roermond met Weert verbindt.
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De bouw van de oude Maasbrug begon in 1865, waarna de brug in 1867 werd opengesteld voor het verkeer. Het was een smalle brug met een imposante staalconstructie;
een vakwerkbrug met drie overspanningen. Oneerbieding "de kippenren" genoemd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de brug drie keer opgeblazen, de eerste keer in
1940, de laatste keer in 1945.

Maasbrug Roermond in maart 1945

Vervolgens werd er in 1945-'46 een tijdelijke noodbrug aangelegd, iets ten noorden
van de oorspronkelijke brug.
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Toen onze Shell rallyrijders in 1950 de Maas overstaken moet de brug er zó uit hebben
gezien:

Met een Esso tankstation aan het einde:

In 1960 werd begonnen met de bouw van de huidige Maasbrug met twee keer twee
rijstroken en aan weerszijden brede fietspaden, die gescheiden zijn van het gemotoriseerd verkeer. Geopend op 6 sept. 1962. Deze ligt op de locatie van de oorspronkelijke
brug uit 1866.
In 2011-2014 voerde Rijkswaterstaat groot onderhoud uit waarbij de brug opnieuw
werd ingericht om de veiligheid te verbeteren.
De brug overspant de rivier de Maas over een lengte van 310 meter. De verbinding
bestaat feitelijk uit drie bruggen en loopt ook over het Lateraalkanaal.
47

Roermond
Shell Laadstation Maastrichterweg
Er was geen huisnummer vermeld, en ook de telefoongids uit 1950 noemt geen
huisnummer aan de Maastrichterweg:

Heden ten dage blijkt er op de Maastrichterweg 3 een Shell tankstation te zijn met de
naam "Shell Station Hattem". Zo ziet het eruit:

en dit is de locatie:

Dit was ook de locatie van het Shell station in 1950, zoals bleek uit e-mail contact met
het Gemeentearchief Roermond. De heer Ben Philips van dit archief schreef:
Na enig speurwerk hebben wij de bouwvergunning gevonden van benzinevulstation aan de
Maastrichterweg nabij de Michielsbrug. De tekeningen zijn gedateerd op 23-2-1950, genaamd;
laadstation aan de rijksweg Roermond- Maastricht nabij de Michielsbrug. In art.24 van deze
bouwvergunning staat dat er voordat begonnen wordt met bouwen, het oude bestaande station gesloopt moet worden. Er stond toen een houten gebouwtje op de fundering van het destijds door oorlogshandelingen vernielde station.
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De oudste Hinderwetvergunning is van 14 februari 1936, sectie C nr 1432: soort inrichting:
electrische gedreven benzine installatie, aanvrager : Bataafse Import MY.
Het huidige benzinestation ligt exact op dezelfde locatie als vroeger in 1950, perceel sectie C
nr.1432.

Op de topografische kaart van 1955 is ter plaatse nog geen gebouwtje te zien, wel op
de topografische kaart van 1958 (zie zwarte pijl).

1955

1958

Op de kaart uit 1955 is nog wel te zien dat hier ooit een stationnetje was.
Ik heb geen afbeeldingen kunnen vinden van het tankstation, ook niet in de beeldbank
van Roermond en andere oude foto's en luchtfoto's van Roermond.
Op de volgende Google Earth opname is mooi te zien hoe het Shell-station eigenlijk
op een eilandje ligt. Ik heb aangegeven waar de Roer loopt. De brug over de Roer is de
Michielsbrug waarover in de informatie van het gemeentearchief wordt gesproken.
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Waarschijnlijk zag de brug er in 1950 nog zo uit toen onze rallyrijders erover reden
naar het tankstation. We kijken naar het noorden. Daar heet de weg tegenwoordig
Andersonweg, achter ons Maastrichterweg. Rechts zien we Café "het Strand". Links
een pand waar tegenwoordig het politiebureau staat. Ook het café is inmiddels gesloopt. Na de bevrijding is tegen de gevel van het café een houten plaquette onthuld,
opgedragen aan Major General John B. Anderson, bevelhebber XVI Corps U.S. Army,
ter herdenking van de bevrijding van Roermond op 1 maart 1945 door de 15th
Cavalary Group of the XVI Corps. De houten plaquette is na de sloop van het pand in
het gemeentearchief opgeslagen. In 1993 is een replica geplaatst tegen de gevel van
het politiebureau.
Thans ziet hetzelfde locatie in dezelfde richting er zo uit (Google Streetview):
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Tot zover Roermond. Het verslag van mijn vader vervolgt met:
Nu aan een stuk door naar Nijmegen, langs de Maas. In Nijmegen
tabletten chocolade van Van Dungen. Tot Nijmegen aan toe viel
het water met emmers tegelijk naar beneden.7
Dan te rekenen, dat de Marine meereed met 2 man en 1 vrouw in
een open jeep en 2 lui in een klein open wagentje. Deze hebben
moeten hozen als op een schip.

Venlo
Arcen
Gennep
Mook

7

En die kleine simpele iele ruitenwissertjes van de 203 stellen zo weinig voor, weet ik nu uit eigen ervaring!
Wat moet dat een barre tocht zijn geweest met heel slecht zicht.
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Nijmegen
Ford Garage Terwindt & Hekking - Mestrom & Co, Graafseweg 39
Zo stond dit bedrijf in de telefoongids uit 1950:

Tegenwoordig is daar gevestigd: House of Billiards Pool Snookercentrum.
Op de foto is nog wel te zien dat in dit pand dit vroeger een garagebedrijf heeft
gezeten:

En hier is het:
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Tot mijn grote vreugde en verrassing vond ik op de beeldbank van de gemeente Nijmegen een foto uit 1950 van de Graafseweg ter hoogte van de Burghardt van den
Berghstraat, waarop onmiskenbaar twee Shell pompen zijn te zien:

Dit is een detail van de gehele foto op de beeldbank. Hieronder laat ik de hele foto
zien met de huidige situatie volgens Google Streetview, vrijwel vanaf hetzelfde punt
genomen:

Foto 1950. De zwarte pijl wijst naar de benzinepompen.
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Foto 2010. Panden A en B (de garage) zijn met enige moeite op de oude foto
nog wel terug te vinden, maar pand C is nieuw, en in de plaats gekomen van
de aardige huisjes rechts op de oude foto. Het gemoedelijke en bijna landelijke
karakter van de Graafseweg is wel verdwenen!

Terwindt en Hekking, opgericht in 1935, bestond als Ford-dealer nog in 2010, op
Tarweweg 1 in Nijmegen. En ze hadden een vestiging in Wijchen. Maar op 1-1-2011
zijn ze overgenomen door Astrum-dochter Mundus.
Pieter, Johan en Wim gaan nu via de Waalbrug in Nijmegen naar Elst (halverwege
Arnhem). Over die Waalbrug even een paar
bijzonderheden:
In mei 1940 bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, blies de Nederlandse genie de
brug op om een snelle opmars van het Duitse
leger te voorkomen. Tijdens de bezetting
herstelden de Duitsers de brug en hij kon
vanaf 1943 weer gebruikt worden door
verkeer. Op 20 september 1944 viel de brug
nagenoeg onbeschadigd in de handen van de
geallieerden.

Collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Waalbrug Nijmegen in 1950

Van Nijmegen naar post Elst. Aldaar treffen wij de wagen van
verslaggever Parool met weggeslagen koplamp, zijnde 1 groot
gat. Ook Citroën ontmoet met weggeslagen achterspatbord.
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Elst (O/B)
Shellpomphouder G.W.J. Hendriks, Dorpsstraat
Er zijn in Nederland drie plaatsen Elst: in Gelderland, in Noord-Brabant en in Utrecht.
In dit geval moet het liggen tussen Nijmegen en Arnhem, dus in Gelderland. Dat
"O/B" erachter in het reglement betekent dan "Overbetuwe", een landstreek en sinds
2001 de naam van een gemeente. Vroeger ook wel geschreven als Over-Betuwe.
Ik kon in de telefoongids geen Hendriks in de Dorpsstraat vinden, maar wel op Rijksweg Noord. Hendriks staat er zelfs tweemaal in, op Hendriks en op Garage:

Alleen de voorletters kloppen niet helemaal. Volgens de telefoongids J.W. en volgens
het rallyreglement G.W.J. Of was die G van Garage?
Hoe zit dat nu? Had Hendriks dan ook nog een pomp in de Dorpsstraat?
Weliswaar is er een kruising tussen de Dorpsstraat en Rijksweg Noord, maar dat is
niet bij huisnummer 10 op de Rijksweg Noord, maar een heel stuk verderop bij nr. 1.
Op Rijksweg Noord 10 staat momenteel dit huis:

't Kan natuurlijk best dat daar vroeger een garage heeft gezeten. Maar wáár in de
Dorpsstraat was dan het tankstation van Hendriks? Ik heb de gehele telefoongids 1950
van Elst doorgelopen op adressen in de Dorpsstraat, maar geen pompstation of garage
of iets wat daarop lijkt gevonden.
Er wonen volgens de huidige telefoongids nog 56 Hendriks'en in Elst Gld, maar geen
daarvan in de Dorpsstraat, en geen daarvan op Rijksweg Noord.
Via beeldbanken.pagina.nl kwam ik terecht bij de beeldbank van de gemeente Nijmegen. Zoeken op Elst leverde 15 treffers, en laat de laatste daarvan nu een oude foto zijn
van de Dorpsstraat met een benzinepomp van Esso erop!!!!
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Hier een uitsnede van de
benzinepompen. Helaas
wordt geen opnamedatum
vermeld.
Dankzij de toren van de
Hervormde "Grote" Kerk
was makkelijk te traceren
waar deze foto genomen is.
Maar wat is de Dorpsstraat
daar veranderd. Overal zijn
links en rechts panden gesloopt waardoor de straat
nu heel erg breed is geworden. De huizen rechts op de
foto zijn allemaal verdwenen. Het grote pand links,
waar de pompen voor de
deur staan, is er nog wel,
maar de gevelindeling is drastisch veranderd:
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Het grote pand links heeft huisnummer 12 (de zichtbare deur) en 14 (links buiten
beeld). Op 14 is het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen gevestigd.
Waar nu de struiken groeien stonden eens de Esso-pompen.
Tenslotte een kaartje met daarop de ligging van de pomp (blauwe bolletje), en ook de
plek waar de garage van Hendriks zich in 1950 bevond (rode bolletje):

Van Elst naar Loenen op de Veluwe, Hotel de Vrijenberg.

Arnhem
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In Arnhem moest de Nederrijn overgestoken worden. In 1950 kon dat via de Rijnbrug.
Een brug die in de Tweede Wereldoorlog een grote rol speelde, daarom even wat
bijzonderheden:
Arnhem heeft vanaf 1603 een schipbrug gekend, maar de groei in het begin van de 20e
eeuw vroeg om een permanente verbinding over de Nederrijn. De Rijnbrug werd in
1935 voltooid en verbond de Arnhemse binnenstad met Malburgen in Arnhem-Zuid.
Bij de Duitse invasie in 1940 werd de brug opgeblazen door de Nederlandse defensie
om de Duitse opmars te vertragen.

Oude Rijnbrug, mei 1940, na de eerste verwoesting

Na de capitulatie (15 mei 1940) lag er een tijdelijke pontonbrug terwijl de brug werd
hersteld. In augustus 1944 was de brug klaar. Maar slechts voor korte tijd:
Slag om Arnhem
Om een brug op de
vijand te veroveren
moet worden voorkomen dat de vijand de
brug opblaast. De tactiek bestaat uit het veroveren van beide zijden
van de brug. Tijdens
Operatie Market Garden
in sept. 1944 moesten
de luchtlandingstroepen
de brug vanuit het noorden bezetten, terwijl het
geallieerde leger vanuit
het zuiden optrok.
Kapotte brug na de slag om Arnhem, sept. 1944
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Als enige eenheid van de gelande Britse troepen slaagde het bataljon van John Frost
erin de noordzijde van de brug te veroveren. Hierna kwamen zij van twee kanten onder
Duits vuur te liggen: van de Duitsers die de zuidzijde van de brug in handen hadden en
van de Duitsers die vanaf het noorden het centrum van Arnhem heroverden. De Nederlandse kapitein Jacobus Groenewoud sneuvelde op 18 september '44 toen hij contact
wilde maken met de rest van de divisie. Een Poolse brigade onder leiding van
Stanisław Sosabowski landde later bij Driel (ten zuiden van de Rijn) om verlichting te
brengen. Uiteindelijk kwamen de geallieerden uit het zuiden te laat om de brug in
handen te nemen. Om te voorkomen dat Duitsers hun posities in de Betuwe weer in
zouden nemen, is de brug op 7 okt. 1944 vernietigd door de RAF en de USAAF.
De brug werd in de Tweede Wereldoorlog dus twee keer verwoest, en werd in 1978
officieel hernoemd tot de John Frostbrug, naar John Dutton Frost, die als luitenantkolonel van het tweede bataljon van de Eerste Britse Luchtlandingsbrigade tijdens de
Slag om Arnhem de brug bereikte, maar er niet in slaagde deze geheel op de Duitsers
te veroveren.
Voor de film "Een brug te ver" was de situatie rondom de John Frostbrug dermate
gewijzigd dat werd besloten de opnames te verplaatsen naar een soortgelijke brug, de
Wilhelminabrug bij Deventer.

Deze foto toont het herstelwerk van de brug in volle gang. Foto waarschijnlijk uit 1949. Het
verkeer kon al wel over de brug, maar moest gebruik maken van een enkele baan. Fietsers
moesten afstappen en lopend de brug over, omdat het pad te smal was. Op de oever links is
nog goed te zien welke verwoestingen in de binnenstad hebben huisgehouden. De St.
Walburgiskerk staat alweer in de steigers.
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Eind december 1949 konden auto's weer in beide richtingen van de brug gebruikmaken. Op 9 mei 1950 werd de vernieuwde Rijnbrug officieel geopend. Onze rallyrijders konden er dus op 23 juni al overheen.

Opening Rijnbrug Arnhem op 9 mei 1950 door de directeur-generaal van
Rijkswaterstaat, dr.ir. J.W.H. Harmsen

Terlet
Woeste Hoeve
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Loenen (Veluwe)
Hotel "De Vrijenberg"
Dit is al een heel oud hotel. Adres: Beekbergerweg 52, Loenen
Eerst een oude foto uit de gloriedagen van het hotel:

Volgens Google Streetview ziet het er nu zo uit:

Het ziet er een beetje verwaarloosd en verlaten uit. Ik krijg ook de indruk, als ik zo wat
googel, dat het geen hotel meer is.
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Dit is de ligging:

Direct verder naar Deventer, waar wij na enig zoeken het Depot
van de Shell konden vinden. En wat liep die Peugeot hard.
Citroëns lieten wij achter ons en menige Amerikaan, die met het
natte weer in de bochten weinig presteren.

Klarenbeek
Wilp
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Deventer
Depôt Shell Ned., Industrieweg 15
Het telefoonboek uit 1950 bevestigt het bestaan van dit depot:

Google Streetview toont hoe het er daar nu uitziet:

Het ziet er wel chemisch uit met die tanks, maar Shell is er niet meer gevestigd, het is
de achterzijde van de firma Rotopack die er nu zit. Dat is een drukkerij van Roto
Smeets. Het adres Industrieweg 15 komt in de huidige telefoongids niet meer voor. Er
zijn aan de oneven zijde van nr. 5 t/m 27 helemaal geen telefoonaansluitingen. Op nr.
3 wel, van Rotopack. Vanuit de lucht (Google Earth), ziet het grote complex van
Rotopack tussen Hunneperkade, Groningerstraat en Industrieweg er zo uit:

Bij het rode bolletje zou volgens Google Maps nr. 15 zijn (als het bestond).
De topografische kaart van dit gebied uit 1954 ziet er zo uit:
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De twee blauwe vlakken onderin zijn havens. De gele ellips geeft de bebouwing langs
de Industrieweg waar zich het Shell-depot zou hebben bevonden. Foto's op de beeldbank van Deventer leveren helaas geen materiaal waaruit de plaats van het depot valt
af te leiden. Maar een luchtfoto uit 1973 brengt de oplossing:

Wat zien we bij de gele pijl als we verder inzoomen?
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Allemaal tankauto's! En naast het lange witte gebouw een stapel olievaten. Dus híér
was het Shell-depot. Aan de linkerrand van de foto zien we een vierkant terrein met
allemaal verticaal en horizontaal lopende buizen. Wellicht heeft dat ook iets met dit
depot te maken. Een pompinstallatie? Let ook op de rails voor goederenvervoer die
hier inmiddels al lang verdwenen zijn.
Nu we dit weten kunnen we ook eerdere luchtfoto's bekijken waarop aanvankelijk
geen duidelijke activiteit rond olie of benzine viel waar te nemen. Zoals deze uit 1972:
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De linker pijl wijst weer naar de installatie met de pijpen, de rechter pijl naar het
terrein waarop de tankauto's stonden.
De volgende foto is een heel sterke uitvergroting (dus onscherp) van een luchtfoto uit
dec. 1948, allemaal afkomstig van de beeldbank "Deventer in beeld".

De zwarte pijl wijst naar het terrein waar in 1973 de tankauto's stonden.
En dan is er nog een scherpe luchtfoto uit april 1945, dus vijf jaar vóór de jubileumrit:

Het lange witte gebouw is er al, op de plaats van de latere pompinstallatie (zoals ik het
maar even zal noemen) staan nog gebouwtjes.
Het verslag van mijn vader vervolgt met:
Zoo kwamen wij beland tussen Hengelo en Enschede, waar rechts
van deze hoofdverkeersweg een Shelldepot lag.

Holten
Goor
Delden
Hengelo
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Enschede
Depôt Shell Ned., Kanaalstraat 343, bij de haven
Huisnummer 343 komt heden ten dage niet meer voor. Het hoogste nummer is 334.
Er is ook geen Shell-depot meer in Enschede, alleen drie Shell tankstations, maar niet
aan de Kanaalstraat.
Maar op Google Streetview zie we aan het eind van de Kanaalstraat wel een ander
groot olie en/of benzinedepot (geheel rechts op onderstaande foto).

Zoomen we in op de grote tanks, dan zien we dit:

Het is een opslag van Avia-Weghorst. Ze zitten op nr. 335.
Hun website vermeldt:
Het depot in Enschede is het vertrekpunt voor onze tankauto's die de brandstof
rechtstreeks vervoeren naar de eindverbruiker.
Binnen de groothandel beleveren wij;
- transporteurs
- landbouw
- grondverzetbedrijven
- loonwerkers
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Naast verschillende soorten brandstoffen worden ook smeeroliën en vetten van
het merk AVIA geleverd.

Kennelijk heeft Shell hier plaatsgemaakt voor Avia. Avia is een van oorsprong Zwitsers bedrijf dat sinds 1962 actief is op de Nederlandse markt. Dit depot op precies
dezelfde plaats gevestigd als het vroegere Shell-depot. Oude luchtfoto's laten daar
geen twijfel over bestaan:

Deze foto is van 22 maart 1945. We zien de Lonnekerbrug over het Twentekanaal. Rechts
van het midden duidelijk een aantal grote verticale olietanks, met slagschaduwen. Voorts een
paar gebouwtjes.

Het blijkt bij mijn onderzoek naar deze stempelpost, dat we op een plek zijn waar zich
aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het nodige heeft afgespeeld! Maar voor ik
daar meer over vertel eerst nog even wat over deze eerste Lonnekerbrug, die uit 1934
dateert. Een foto van de brug in aanbouw in 1934:
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Voorwaar een kunststukje van bruggenbouw. Het resultaat was er dan ook naar:

Ansichtkaart uit 1937

De Lonnekerbrug is de brug die de Auke Vleerstraat over het Twentekanaal leidt. De
Auke Vleerstraat (en dus de brug) vormt een belangrijke verkeersader in Enschede. Dit
komt vooral doordat er veel mensen vanaf de snelweg naar plaatsen zoals de universiteit, Go Planet en de Grolsch Veste rijden via deze route.
Dan nu wat bijzonderheden over de brug in de Tweede Wereldoorlog
Na de landing in Frankrijk op de kust van Normandië rukten de geallieerde legers op
door West-Europa. De bevrijding van Nederland bleek moeilijker dan gedacht. Toch
was het in het voorjaar van 1945 eindelijk zo ver. De Engelse en Canadese soldaten
stonden op het punt om Twente te bevrijden. Het uiteindelijke doel van de troepen was
het om na de bevrijding van Oost-Nederland door te trekken naar de belangrijke
Noord-Duitse havensteden Bremen en Hamburg. De geallieerden wisten dat Enschede,
Hengelo en het vliegveld goed verdedigd zouden zijn en maakten een plan.
Het doel van de aanval was om Oldenzaal te bereiken. Daar lag de spoorlijn en de
wegen naar Duitsland. Die stad wilden ze vanuit twee verschillende richtingen bereiken. Één legeronderdeel moest westelijk om Enschede heen trekken en een ander leger
onderdeel moest oostelijk om Enschede heen gaan. Die twee legers zouden elkaar
ontmoeten in Oldenzaal en zo alle Duitsers die zich nog rond en in Enschede en op het
vliegveld bevonden insluiten. Dat was beter dan een directe aanval op Enschede, want
die stad heeft nogal nauwe straten.
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Op 1 april 1945 was het zover. De geallieerden stonden in Eibergen en het plan was
om in één dag Oldenzaal te bereiken. Om zes uur 's ochtends begon de aanval.
Omstreeks 8.00 uur rollen de eerste Engelse tanks door Boekelo. Voor de tanks reden
verkenningsvoertuigen om er achter te komen waar er nog Duitsers waren. Toen ze in
de buurt van Enschede kwamen werd het spannend.
Het onderdeel van het leger dat zo snel mogelijk via het westen om de stad heen moest
had een groot probleem. De opmars over het Twentekanaal moest via de Lonnekerbrug. Op een luchtfoto van de RAF van 19 nov. 1944 was die brug al gemarkeerd:

De Lonnekerbrug. Rechts daarvan de olietanks en gebouwen van de Shell
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Die brug was goed verdedigd en de Engelsen werden, bij het water gekomen, vanuit
een huis beschoten met bazooka’s en met luchtafweer.
Maar de Engelsen hadden een fout gemaakt. Hun stafkaart klopte niet. De brug lag
verder naar het westen dan ze dachten. Ze konden alleen bij de brug komen als ze
dwars door het vuur van de luchtafweer over een kale rechte weg in het zicht van de
verdedigers aan de andere kant naar de brug zouden rijden. Omdat de brug zo belangrijk was probeerden ze het toch. Niet met tanks, maar met snelle, lichte pantserwagens.
Al schietend bereikten Engelsen de andere kant van de brug. Eerst met twee pantserwagens en daarna nog met drie tanks.
Maar toen ging het mis. Aan de brug waren explosieven bevestigd. Vlak voordat de
Engelsen die onschadelijk konden maken, vloog de brug de lucht in. De tanks en de
pantserwagens zaten in de val, midden tussen de toegesnelde Duitsers. De Duitsers
vernielden de pantserwagens en twee van de drie tanks. De meeste Engelse soldaten
zwommen terug het kanaal over en één tank wist zich via het noorden van het kanaal
een weg te banen naar de stad om zo uiteindelijk weer bij de geallieerden te komen.
De aanval was mislukt. De geallieerden moesten een omtrekkende beweging langs het
oosten van Enschede maken. Uiteindelijk tegen 20.00 uur, bereiken de eerste Engelse
tanks, vanuit het zuiden, het stadhuis

De verwoeste Lonnekerbrug. Kort na 1 april 1945

De volgende dag trokken de Engelsen verder naar Oldenzaal. Enschede was voor het
grootste deel bevrijd. De vlag kon uit op het gemeentehuis, maar het was nog niet
helemaal voorbij. Op verscheidene plaatsen in de stad moesten de Engelsen Duitsers
overmeesteren. Ze hadden opslagplaatsen in brand gestoken. De strijd om de rest van
Twente duurde toen nog negen dagen. Bij Almelo en Wierden werd hevig weerstand
geboden.
De brug werd herbouwd, maar dat heeft wel even geduurd. Pas in 1951 vindt de eerste
correspondentie over de herbouw plaats, en pas begin 1960 werd de nieuwe brug, zonder een vorm van officiële opening, in gebruik genomen (informatie gemeentearchief
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Enschede). Op een topografische kaart uit 1955 staat dan ook nog een tijdelijk voetveer getekend:

De fabriek onder in beeld is de Vredestein bandenfabriek.

De grote vraag die bij mij opkomt is: wisten onze passagiers in de 203, en alle andere
deelnemers aan de tocht, bij welke historische plek ze zich bevonden, zo dicht bij hun
stempelpost? Mijn vader rept in zijn verslag met geen woord over de oorlog. Toch
was die pas vijf jaar voorbij, en ze moeten onderweg overal toch nog de nodige niet
herstelde schade hebben gezien.
Wegens de grote verkeersdruk op de brug, die maar twee rijstroken telt, ligt er een
plan om de brug te vervangen. Het nieuwe ontwerp zou komt te liggen waardoor er
een nieuwe weg naar het stadion gelegd kan worden. Het gevolg is wel dat de nieuwe
brug een beweegbare brug zal worden.
De Auke Vleerstraat wordt een vierbaansweg. De verdubbeling van de rijstroken eindigt bij de entree van de Universiteit Twente. Direct achter de brug komt een ontsluitingsweg naar Go Planet en het stadion van FC Twente.
De vervanging van de Lonnekerbrug stond aanvankelijk voor medio 2010/2011 op de
rol. Maar vanwege de bezuinigingen is in ieder geval de vervanging van de brug voorlopig uitgesteld tot het jaar 2018.
Teug naar de jubileumrit. Mijn vader schrijft over deze controlepost:
Hier de mededeling, dat wij 2 uur hadden te rusten. Het was 7
uur Vrijdagavond, dus mooie tijd om een stukje te gaan eten.
Zaak opgezocht aan de straatweg en deed een warme maaltijd na
zoo'n rukje wonderen. De twee Heren S gingen nog een biljartje
maken, de bestuurder liep wat lucht te happen.
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Waar zouden de drie hebben gegeten? Met "de straatweg" bedoelde mijn vader ongetwijfeld de Hengelosestraat van Hengelo naar Enschede:

Bij het sterretje bevond zich het Shell-depot

Raadpleging van de telefoongids uit 1950 en de website www.enschedeinansichten.nl
waar 75 oude afbeeldingen van café-restaurants op staan, leert dat er maar drie gelegenheden in aanmerking kwamen:
1. Café De Tunnel, toenmaals Hengelosestraat 93. Dat adres bestaat niet meer, de
spoortunnel die er toen was ook niet meer, want die tak van de spoorlijn is opgedoekt.
Maar ik vond op internet een suikerzakje met de afbeelding van deze zaak:
Nou, in deze tent zullen ze
vast niet gegeten hebben
en een biljartje hebben gelegd! Dus die valt af.

2. Café Restaurant Royal (eig. J. Dam), Parkweg hoek Hengelosestraat, maar ook bekend onder Stationsplein 1. Hieronder een interieurfoto uit 1954, en een foto van het
gebouw zoals het er in 2010 uitziet, en "Media Art Café Berlin" herbergt:
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Het lijkt me niet waarschijnlijk dat ze hier zijn geweest, dan had mijn vader niet
geschreven "zaak opgezocht aan de straatweg", maar "bij het station".
3. Hotel Café Restaurant 't Zwik, ook bekend onder de naam "Parkhotel", eigenaar
S. Mandemaker, Hengelosestraat 200:

Ja, dit lijkt me echt een zaak waar onze rallyrijders hebben gegeten en een biljartje
hebben gelegd, en niet zo ver van de controlepost vandaan (ze moesten immers twee
uur later de controlekaart weer ophalen). De zaak bestaat nog steeds en heet nu "La
Roche", Steak and Seafood Restaurant:
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De hoofdvorm van het gebouw is in 60 jaar niet veranderd!
Dan vervolgt mijn vader zijn verslag met:
Na een sterke koffie om 9 uur de kaart opgehaald. De regen was
gelukkig opgehouden en nu naar Emmeloord, door onbekende dreven
in opkomende duisternis.

Hengelo
Almelo
Wierden
Raalte
Heino
Over Zwolle en Kampen schoten wij op geluk een weg in, tijd om
behoorlijk op een wegwijzer te kijken gunden wij ons niet, en
zoo met een zwermpje achterrijders naar Emmeloord, Shell Depot.

Zwolle
Kampen
Na Kampen doken onze rallyrijders bij Ramspol de Noordoostpolder in. Die was
nauwelijks acht jaar droog (sept. 1942). Reeds in de Tweede Wereldoorlog werd
begonnen met de bouw van boerderijen, in eerste instantie dezelfde typen als in de
Wieringermeer. Na de Tweede Wereldoorlog waren stenen en metselaars nog schaars;
men maakte toen voor het eerst gebruik van prefab betonelementen. In 1947 begon de
uitgifte van grond.
Het zal duidelijk zijn dat in 1950 de Noordoostpolder nog een tamelijk onontgonnen
gebied was, met slechte, modderige wegen. Daar schrijft mijn vader ook over in zijn
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verslag. En bovendien viel de schemering in na het bezoek aan het Shelldepot in
Emmeloord.
De tocht van ons trio ging na Kampen langs Ens (bouw gestart in 1948), Emmeloord
(bouw gestart in 1943), hier was een controlepost, en Bant. Maar Bant werd pas in
1951 gesticht, dus daar zal nog niets van te zien zijn geweest.
Hier een foto van de weg Lemmer-Ramspol ter hoogte van Ens in 1947. Drie jaar later
zal de toestand niet veel beter zijn geweest.

De weg die onze vrienden reden, van Kampen naar Lemmer, in 1947.
Archief Nieuwland Erfgoed Centrum (RAFL). Foto Timmerman, directie Wieringermeer
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Emmeloord
Shell Ned. Depot, Lemsterweg kruising Zwolsevaart
De zoektocht naar deze locatie is een lang verhaal. Het speelde zich af in maart 2011.
Omdat ik na het overlijden van mijn oom Henk Ruiter regelmatig in Emmeloord kom
bij mijn tante Swie, had ik het uitzoeken van de plaats van deze controlepost als een
der eerste ter hand genomen. Meteen deed zich al het probleem voor dat er geen Lemsterweg is in Emmeloord.
Het telefoonboek uit 1950 geeft een ander adres, namelijk Lemstervaart/Zwolseweg.
Dus net andersom als in het Shell reglement stond. Maar er is geen Zwolseweg in
Emmeldoord.
Ik nam vervolgens per e-mail contact op met het archief van het Nieuw Land Studiecentrum in Lelystad, en een medewerkster, mevrouw Karin Haveman, dook erin, maar
moest helaas constateren dat er niets over dat Shell-depot was te vinden. Zelfs geen
hinderwetvergunning, wat in die tijd toch al wel vereist was.
Zij verwees me naar een medewerkster van het archief van de gemeente Emmeloord,
mw. Janny Bode. Op 1 april mailt ze:
Helaas hebben we na veel zoektijd en raadpleging van oude luchtfoto's en derden
geen depot van de Shell kunnen vinden.

De daarop volgende dagen gingen, onafhankelijk van elkaar, mw. Bode en ik op internet toch verder speuren, en beiden ontdekten we de locatie!!
Mijn speurtocht had succes omdat ik via de website www.watwaswaar.nl ontdekte dat
daar minuutplannen uit de periode 1944-1954 beschikbaar te zijn.
Vervolgens ben ik alle kaartfragmenten gaan raadplegen met percelen langs de Lemster- en Zwolsevaart. Bij het vijfde kaartfragment was het raak. Een perceel aan de
Zwolsevaart was overduidelijk het Shell-depot wat ik zocht, en het bleek nog aan een
Lemsterweg te liggen ook!
Die Lemsterweg bestaat als zodanig tegenwoordig al lang niet meer, maar toen wel!
Het stuk weg waar het hier om gaat bij het depot, en dat er nu nog ligt, heet tegenwoordig Kamperweg. Maar oorspronkelijk, toen de A6 er nog niet was, was het de
doorgaande weg naar Lemmer! Dat gehele tracé naar het noorden is echter verdwenen.
Op het minuutplan van 1949 zijn een paar gebouwen en twee cirkeltjes te zien, waarschijnlijk grote opslagtanks. En er is een steiger getekend in de Zwolsevaart waar de
vrachtschepen konden aanleggen:
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Kaart van jan. 1949

De omschrijving Lemsterweg/Zwolsevaart in het wedstrijdreglement was dus wel
correct, de vermelding in het telefoonboek van 1950 (Lemstervaart-Zwolseweg) niet.
Die twee ronde opslagtanks zijn ook mooi als witte stipjes te zien op een luchtfoto van
1949:

Hier heb ik de locatie aangegeven op een moderne kaart:
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Zoals gezegd had mw. Janny Bode dit ook gevonden, en ze mailde mij 's maandags 4
april 2011:
Ja geweldig, ik had u ook willen verrassen want ik had het ook gevonden dit
weekend. Op de luchtfoto's van 1949. En op 100 meter van ons huis!! Ik heb mijn
buurvrouw (die al op leeftijd is) gevraagd en die gaf mij de tip. Ik had daar ook al
gezocht, maar niet ver genoeg. En inderdaad dat is de oude weg richting KampenLemmer. Er liggen nog stukken weg tussen de struiken etc. Het depot ligt nu in
ons park, vlak over de brug op de Kamperweg. Mocht u zoals u aangaf willen kijken dan ga ik graag mee. Ik woon aan de Gaastlaan dat staat aangegeven op
Googlemaps.

De woensdag erop ga ik naar Emmeloord, en maakte tevoren met Janny een afspraak.
Allervriendelijkst bij haar thuis ontvangen, en samen zijn we naar de plek gegaan waar
eens het Shell-depot was, en hebben daar wat rondgestruind. Afgezien van wat
stukken beton in de grond wijst niets er meer op dat daar zestig jaar geleden een
overslagplaats van brandstoffen was.
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Later ontdekte ik dat de twee opslagtanks ook te zien zijn op een luchtfoto van
Emmeloord uit 1952:

Al met al een groot succes dat de locatie van deze controlepost is teruggevonden.
Afstempelen en over een smalle, rechte weg, ter breedte van één
auto recht op Lemmer af naar Wolvega. Zoo reed op die smalle,
rechte weg naar Lemmer een Minor voorop en een serie wagens er
achter. Wij tweedens. Links passeren was niet mogelijk, want
alles modder. Schijnt er ook één in vastgelopen te zijn. Plots
even een kleine verbreding en onze francaise er langs. De Minor
hield zijn kalme gang en alle wagens kalm er achter en wij
kilometers er voor.

Lemmer
Tot het zoeken werd in de duisternis naar Wolvega en het
stel weer achter ons.
Wij maakten een foutje naar rechts en het hele stel ging
naar rechts, er zeker op rekenend, dat die voorrijder de
wel zou weten met zijn uitschieten uit het peloton. Leuk
het al die lichtjes, dezelfde bokken te zien schieten.
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Wolvega
Garage Vreeling & Troost
Echt makkelijk maakten ze het de deelnemers aan de rit in 1950 niet; er staat helemaal
geen adres bij in het reglement! Of was Wolvega zo klein dat je bij het binnenrijden
wel langs deze garage móést komen? Lijkt me sterk.
Het telefoonboek uit 1950, anno nu te raadplegen via internet, vermeldt:

Het huidige telefoonboek geeft geen aansluitingen tussen huisnummer 2, 2A en 8.
Google Streetview laat hier een gat in de bebouwing zien:

Dit is een montage van drie Google Streetview foto's. Het huis geheel rechts heeft
huisnummer 2. Het appartementengebouw links heet Stuyvesant State, en heeft z'n
ingang om de hoek in de Dr. Beelstraat.
Op de plek van dat appartementencomplex hebben het woonhuis en de garage van
Vreeling & Troost gestaan.
Ever verder googelen levert schitterende vondsten op. Die Vreeling & Troost hadden
al in 1926 een Ford dealerschap! Op www2.tresoar.nl/kentekens staat de volgende
foto:
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Onderschrift: Op deze foto uit 1926 ziet U de T-Ford van Willem Vreeling uit Wolvega. De
foto is gemaakt bij Garage Vreeling en Troost in Wolvega. Dhr. Albert Troost links en Dhr.
Nanne Vaartjes rechts geven de auto een wasbeurt. Deze foto komt uit het boek "Waar blijft
de tijd", Deel 2: Verkeer en transport. (fotonr: 1623. Bron: Feike Damstra, Snits)

Er is nog een fraaie foto:

Onderschrift: Een foto gemaakt rond 1928 door fotograaf Adema uit Wolvega, Hoofdstraat
West. De auto een T-Ford (ook wel de hoge hoed van Charlie genoemd), met nummer B-6176
van Willem Vreeling (staat vermoedelijk naast de auto), voor de Garage van Vreeling en
Troost. Later werd dit Troost en de Boer en nu Sutherland, rond 2006 is dit afgebroken en
staat nu een senioren complex, aan de Steenwijkerweg. Sutherland zit nu aan het industrie-
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terrein. Op het bord staat "reparatie en Handel in Rijwielen - Motoren Automobielen Autoverhuur en Stalling firma Vreeling en Troost". De pomp was Autoline. De man naast de
benzinepomp is Harmannes Troost (van het hotel-café op de hoek, nu de ING-bank), en
daarnaast Gerrit Vreeling, daarnaast is onbekend. De mannen naast de woning achter het
bord, is de rechtse Egbert Wierda. (foto Collectie Jan de Vries Wolvega) (fotonr: 2738. Bron:
Gertjan Oosterkamp)

Dat seniorencomplex zijn dus die huizen geheel links op de Streetview foto.
Maar Google heeft nog meer vondsten in petto als ik verder zoek op "Vreeling &
Troost Wolvega". Namelijk een prachtig verhaal over de geschiedenis van dit bedrijf
op www.taxitolbert.nl onder de titel "Rijke historie kenmerkt Troost & De Boer". Ik
citeer:
Archiefstukken noemen fietsenhandel en -stalling Vreeling & Troost al in 1916/1917, maar bij
de kamer van koophandel staat het tegenwoordige Taxi Troost & de Boer sinds 1 mei 1920
ingeschreven.

Sinds mensenheugenis zat het bedrijf gevestigd aan de Steenwijkerweg 4. Vijf jaar geleden
werd dat pand gesloopt, verhuisde het huidige taxibedrijf naar de Magnesiumweg 2 en werd
op de oude locatie appartementencomplex Stuyvesant State gebouwd.
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Het huis geheel links op de volgende foto, met dat vierkante hoektorentje, bestaat nog
steeds.

Begonnen als fietsenhandel en -stalling, werden de werkzaamheden in de jaren twintig van de
vorige eeuw uitgebreid met een garage die in 1925 het Ford-dealerschap kreeg.

In dezelfde periode begon Vreeling & Troost ook met Taxi- en ziekenvervoer.
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De fietsenhandel en -stalling kreeg rond 1938 de naam Troost & de Boer, nadat Vreeling zich
uit het bedrijf terugtrok. Klaas de Boer zette het bedrijf voort met Koen Troost en beider
familienamen kwamen op de gevel.

Op 1 januari 1974 kwam de volgende generatie in de zaak, Herman Troost en Jan de Boer.

Ook op deze foto links weer dat huis met vierkante hoektoren, Steenwijkerweg 8,
gebouwd in 1943..
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De Boer trad in 2005 terug. Herman Troost ging in zijn eentje door met het taxibedrijf maar, kwam eind
2007 plotseling te overlijden.

Bedrijfsleider Jan Buist zette het familiebedrijf voort, samen met Hermans echtgenote Geertje.
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Sinds april 2009 is Troost & de Boer ook actief In het Groningse Tolbert waar, ze onder de naam Taxi
Tolbert o.a. het ziekenvervoer in de regio verzorgen.

Tot zover het citaat. Leuk is dat op bijna al die foto's (behalve natuurlijk die laatste die
in Tobert is gemaakt) helemaal links een huis met een soort torentje staat. Dat pand
bestaat nog steeds! Ik maakte van een stelletje Streetview foto's een panorama-stitch
van dit deel van de Steenwijkerweg:

Helemaal links zien we dat huis-met-toren. In het midden het seniorencomplex dat op
de plek van de garage is verschenen. En hier was het dus dat Pieter Zwijnenberg, Wim
v.d. Schilden en Johan Sevink hun stempel haalden.
In Wolvega een gedraai van zoekende wagens op weg naar Roden.

Oldeholtpade
Nyeholtpade
Oldeberkoop
Nijeberkoop
Makkinga
Oosterwolde, rechtsaf naar Appelscha
Hykersmilde, linksaf r. Assen
Bij grote brug naar Norg
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Roden
Café v.d. Molen
Ook hier vermeldt de Shell geen adres. Het telefoonboek uit 1950 noemt geen café,
maar wel een hotel V.d. Molen:

Deze vermelding klopt niet helemaal, want die straat heet nog altijd Heerestraat met
twéé e's. Op dit adres is tegenwoordig gevestigd: "Hotel, café, restaurant Het Wapen
van Drenthe" (www.hetwapenvandrethe.nl).
En zo ziet her nu uit (Google Streetview):

Onmiddellijk rijst dan de vraag "Hoe zag het er in 1950 uit?"
Op de website van de Historische Vereniging Roon lezen we:
Het Wapen van Drenthe, het hotel-restaurant van de familie De Vries, werd in de negentiende
eeuw door de familie Van der Molen overgenomen. In die tijd was het een herberg en tevens
gemeentehuis. Eeuwenlang werd dit pand beheerd door de familie Krijthe. Het achterste deel
werd in de vorige eeuw door Van der Molen als paarden-dekstation gebruikt.

Er staat ook een foto bij, maar die is niet echt oud, gelet op de auto's:
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De beeldbank van www.drentsarchief.nl bracht uitkomst: een mooie foto. Hij komt
tweemaal in de beeldbank voor, de ene keer gedateerd als 'tussen 1945 en 1955' en de
andere keer als 'tussen 1950 en 1960'. Zo moet het er dus uit hebben gezien tijdens de
Shell Jubileumrit.

Wat een nostalgie! Prachtig die ANWB-wegwijzer annex lantaarnpaal
Het etablissement bevindt zich op de kruising van de Heerestraat, Raadhuisstraat en
Brink
Volgens route Kroes gereden8 en inderdaad veel gemak van gehad.
De overige wagens waren wij kwijt en wij geloven, dat wij door
deze route eerder op de post te Groningen bij de nieuwe Shell
installatie zijn gearriveerd. En wie treffen wij daar om 1 uur
in de nacht bij deze controlepost? Onze buitendienstman uit het
hoge Noorden.
Wij hadden hem anders toch uit zijn bed gebeld met de vraag of
daar de vertegenwoordiger van de Konijnenfokker woonde, wat hij
wijselijk vermoedde en ons maar opgewacht heeft.

Nietap – Midwolde
Oostwolde [moet zijn Oostwold, E.Z.]
Hoogkerk

8

Kroes was een buitendienst collega van Misset, en woonde in Groningen. Mijn vader kwam daar wel vaker en
kende dus de weg daar heen.
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Groningen
Shell Ned. N.V., Kraanvogelstraat 8 aan het van Starkenborghkanaal
Uit het telefoonboek van 1950 blijkt dat er een nieuw depot aan het Van
Starkenborghkanaal werd gebouwd:

Google Streetview laat in de hoek Kraanvogelstraat/Van Starkenborghkanaal één groot
braakliggend terrein zien. Hier moet ooit het Shell-depot zijn geweest:

Google maar eens losgelaten op de zoekterm "Shell depot Groningen". Bij één van de
zoekresultaten moest ik wel lachen, maar was toch ook wel trots dat Google dat vond:

peugeot.dvonline.net is mijn Peugeot-website! Daar staat immers een stukje over die
Shell-rit, en, in pdf-formaat, het verslag dat mijn vader over deze rit schreef!
Een ander zoekresultaat betrof het door Google Books gedigitaliseerde boek "Stad van
het Noorden: Groningen in de twintigste eeuw" van M.G.J. Duijvendak en B. de Vries.
Op pag. 204 staat een foto van het Shell-depot met een toelichting:
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Mijn zoektermen zijn nog geel gemarkeerd. De foto is van de Gemeentepolitie, coll.
RHC, Groninger Archieven, fotonr. 3658. Er staat geen datering bij, maar gezien de
auto en de vrachtwagen moet het wel vijftigerjaren of eerder zijn geweest.
In de Beeldbank Groningen zit nog een foto uit dezelfde collectie, gedateerd juli 1961:

Naast Shell zaten hier dus ook BP en Caltex.
Tenslotte een foto van Google Earth die de braakliggende terreinen aan het Van Starkenborghkanaal en de Kraanvogelstraat goed laat zien.

92

De volgende zin in mijn vaders verslag zorgt voor enige hoofdbrekens:
Na een gezellige koffie met worst in het marktcafé…

Er zijn zóveel cafés in Groningen bij de (Grote) markt! Heden ten dage zit in bijna
ieder pand een café! Hoe was dat in 1950? Waar zouden ze hebben gezeten? De
telefoongids uit 1950 vermeldt aan de Grote Markt:
Aan de zuidzijde:
- Hotel De Doelen op 36. Dat bestaat nog steeds.
- Café Hollandia op nr. 37, heette daarna d'Oude Waegh, thans Groote Griet
Maar waarschijnlijk zaten er toen al meer café-restaurants. Hier een mooie foto uit
1955 van deze zuidzijde:

Aan de noordzijde is het een ander verhaal. Hier vond in de tweede wereldoorlog een
grote verwoesting plaats:
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De vraag is hoeveel daar vijf jaar later al van hersteld was. In de telefoongids van 1950
vinden we:
- Hotel-café-restaurant Brommet op nr. 40, thans geen vermelding
- Café Van Duinen op nr. 46, thans IJssalon Fiorin
Maar aan die noordzijde vond in april 2013 na jarenlange discussies en referenda een
grote sloop plaats. In 2017 moet er een compleet nieuwe oostwand staan met daarachter het Groninger Forum.
Hoe het ook zij, we zullen niet te weten komen waar onze rallyrijders hun koffie met
worst gebruikten, en wat zij met "het marktcafé" bedoelden. We vervolgen het verslag:
Na een gezellige koffie met worst in het marktcafé (we kregen
ook hier een uur rust) en een gezellige babbel, leidde de
Volkswagen ons om 2 uur Groningen uit op weg naar Wieringerwerf, de volgende post over de afsluitdijk.
De francaise liep als of zij achternagezeten werd, vele tochtgenoten lappende. Tot onder gemeente Kollum wij aangehouden
werden door twee politiemannen, die onze papieren controleerden. We stonden midden op de weg en met het oog op de achteropkomende Shell-ridders stelde ik voor de wagen even aan de kant
te zetten. Bij die gelegenheid constateerden de Heren, dat ons
achterlicht niet brandde en werden wij op de bon gezet.9 Een
onsympathieke streek, want een waarschuwing was toch meer op
haar plaats geweest.
9

Mijn vader spreekt van "ons achterlicht". Ongelooflijk maar waar: deze Peugeot 203 type A uit 1949 had maar
één achterlicht in het midden op de kofferdeksel!
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Leeuwarden
Franeker
Harlingen
Zurich
Het begon al te dagen in het Oosten, dus achterlicht van geen
dienst meer en met een flinke gang de afsluitdijk over. Even
een minder vrolijke aanblik, een wagen in de bocht finaal tegen
een muur geplakt, geheel onderste boven. Twee damesrijders
hadden dit ongeval beleefd en gelukkig overleefd. Wel bottenschade.

Afsluitdijk

Een van internet geplukte ansichtkaart van de Afsluitdijk met monument in 1950

Den Oever
Een mooie morgen en dag was op komst en vlug langs post
Wieringerwerf
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Wieringerwerf
Garage Cremers
Garagehouder Cremers staat in het telefoonboek uit 1950, hij zat in de Terpstraat,
maar een huisnummer wordt niet vermeld (bij Dam Holtsema daaronder wel).

Maar tot mijn verrassing blijken het huidige telefoonboek en allerlei bedrijvengidsen
op internet nog steeds "Cremers Automobielbedrijven BV" op Terpstraat nummer 29
te vermelden. Maar als we daar met Google Streetview heengaan, komen we bedrogen
uit:

De zaak zit letterlijk dichtgeplakt!
Toch staat Cremers Automobielbedrijven daar volgens de Kamer van Koophandel nog
steeds ingeschreven (juli 2011). En ze zouden nog een nevenvestiging hebben in de
Fazantstraat in Wieringerwerf. Google Streetview laat zien hoe het er daar uitziet:
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Ook ter ziele dus! Verder zoekend blijkt Cremers nu in Schagen te zitten, en ze zijn
Opel dealer. "Cremers Schagen staat garant voor 60 jaar Opel" zegt hun website.
Maar zijn er foto's uit de vijftiger jaren te vinden? Jazeker, hier is er een, uit 1957:

Helaas niet zo scherp. Ene Ina geeft op de website www.beloofdland.nl onder inzendingen van markante gebouwen, de volgende ontboezeming:
Het tweede gebouw is de voormalige Garage van Cremers aan de Terpstraat. Met zijn stalen
kozijnen is dit een prachtig gebouw in de stijl van Molière. Dit soort gebouwen vind je niet
gauw meer. Ook dit staat al heel lang leeg en is afgetimmerd met houten platen. Het is geen
reclame voor het dorp. Ook hier kan je een mooi museum van maken, (past de boomstamkano mooi in!) met parkeerplaatsen in de buurt. Maar ja, het zal wel een droom blijven. Er
wordt al zoveel 'ouds' gesloopt hier in de polder. Men roept dan; "het is toch niet oud", nee
die kans krijgt het gewoon niet. Geef ze de kans om te overleven. Ina.

Het pand werd niet behouden. Het Noordhollands Dagblad, Schager editie, van 12 juli
2011 (dus heel recent, ik schrijf dit op 23 juli), bericht het volgende:

Lelijke ’puist’ weg uit dorp
WIERINGERWERF - Wethouder Peter Ruijter heeft dinsdag met veel genoegen het
startsein gegeven om de lelijke ’puist’ in het centrum van Wieringerwerf te verwijderen. De al tien jaar leegstaande garage Cremers wordt eindelijk gesloopt. ,,Hier hebben
we lang op gewacht. Het is niet echt de gewoonte om de sloop van een pand met een
feestelijke handeling te beginnen, maar het is hier wel gepast. Tien jaar geleden verhuisde de garage van de familie Cremers naar Schagen. Dit pand werd nog een tijdje
als opslag gebruikt maar in 2003 werd het na vandalisme dichtgespijkerd. En daarmee
werd het de lelijkste plek in het dorp’’, zei Ruijter gisteren voor dat slopers van GP
Groot aan de slag gingen.
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Deze foto staat bij het artikel (foto John Oud):

In 1998 zag het er nog zo uit:

Let op de benzineprijs, 2,05 gulden, dat is € 0,93 per liter. Thans ca. € 1,65.
Hoewel ik de hele jubileumtocht nog eens met mijn eigen 203 hoop te kunnen rijden,
was ik op 5 aug. 2011 al eventjes in Wieringerwerf om te kijken hoe ver de sloop van
de garage was gevorderd. Dit trof ik aan; een grote hoop stenen en puin.
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Bij de twee witte pijlen stonden de benzinepompen

Hier tenslotte een plattegrond waar Cremers aan de Terpstraat zat. Bij het rode bolletje
met de letter A:

Middenmeer
... naar post Nieuwe Niedorp.
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Nieuwe Niedorp
Garage Peereboom
Er werd geen adres door Shell vermeld. De telefoongids 1950 geeft op:

Het zoeken anno 2011 naar de locatie van deze controlepost bleek een van de moeilijkste te zijn van allemaal! Het adres Hoogzijde B 123 bestaat namelijk niet meer, en
het aantal oude ansichtkaarten van Nieuwe Niedorp op internet is uiterst mager. Ervan
uitgaande dat Hoogzijde B 123 hetzelfde is als nu Dorpsstraat 123 leverde ook niets
op. Aan het huidige pandje daar is niet te zien dat dit ooit een garage is geweest.
Uiteindelijk bracht een e-mail naar de secretaris van de Stichting Historisch Niedorp,
Bert Kuiper, uitkomst. Binnen een half uur had ik antwoord, en hij stuurde vijf oude
foto's mee waaruit alles duidelijk wordt: bij een hernummering is Hoogzijde B 123
veranderd in Dorpsstraat 247. En daar is nog altijd een autobedrijf gevestigd, nu onder
de naam Surink.
In 1925 verleende de gemeente aan Jan Peereboom vergunning tot het plaatsen van
een Shell-benzinepomp. Uit de foto's blijkt dat de verkoop van Shell producten op een
gegeven moment is veranderd in BP (tussen 1960 en 1978). Hier wat foto's:

Een kostelijke foto. Wat een mooie auto's, en let op de fraaie Shell benzinepomp.
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En hier een uitvergroting van deze foto uit 1939:

De Shell-pomp geheel links is van een nieuw model. Let ook op de twee Shell uithangborden aan de gevel in de vorm van de witte Shell-schelp (ongetwijfeld met
verlichting), zoals die ook op de benzinepomp zit.
De rallyrijders zullen het zo ongeveer aangetroffen hebben. Verbazingwekkend dat
hier op dit smalle dorpsstraatje binnen een etmaal meer dan 350 auto's konden verwerkt. Dat moet toch wat publiek hebben getrokken!
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In 1971 gaat een van de huizen tegen de vlakte i.v.m. de bedrijfsuitbreiding:

Onderstaande foto is van na 1971, en Shell heeft plaats moeten maken voor BP.

Let op de pompen zo dicht bij de waterkant. Dat zou heden ten dage absoluut niet
meer mogen. En van een vloeistofdichte bestrating had nog niemand gehoord in die
tijd. Gemorste benzine liep zo de sloot in…
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We zien ook een touringcar. Al rond 1950 breidde het bedrijf zijn activiteiten uit met
touringcarvervoer. Sinds 1992 zit in Winkel nu het bedrijf "Peereboom Touringcars",
dat op zijn website zegt: "Al ruim 100 jaar een vertrouwd adres voor het huren van touringcars, de verzorging van uw dagtocht of meerdaagse reis en het boeken van musicalarrangementen." Zij zijn (in 1990) voortgekomen uit het bedrijf in Nieuwe Niedorp.

De situatie in Nieuwe Niedorp-Sziet er volgens Google Streetview nu zo uit:

Zoals bij zoveel garages is de benzineverkoop gestaakt. De hinderwetvergunningen en
milieueisen zijn te streng geworden.
En voor de volledigheid nog even de locatie:
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Van deze post naar Egmond aan de Hoef, waar bij het wegrijden
de francaise iets van onderen beschadigd werd, door een bocht
te kort te nemen en over een paaltje te gaan. Waar ik soms
bochten te wijd nam, verschoten mijn mederijders van kleur.

Noord-Scharwoude
Noordhollandschkanaal
Alkmaar
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Egmond a/d Hoef
Garage de Groot
Dit is foutief, het moet Garage Groot zijn zonder "de".
Deze Ford-dealer staat als volgt in het telefoonboek uit 1950:

Ze hadden dus ook een vestiging in Egmond aan Zee. Maar de controlepost was bij
hun garage in Egmond aan den Hoef. Heel vreemd, maar deze controlepost, voor mij
zo dicht bij huis, leverde toch heel wat hoofdbrekens op. Waar zat deze garage nou
precies? Niets herinnert er ter plaatse meer aan, en afbeeldingen ontbraken, ook bij de
diverse kenners en verzamelaars van de geschiedenis van Egmond die ik raadpleegde.
Wel werd ik gewaar (met dank aan Martijn Mulder):
Jan Groot is geboren op 26 mei 1892 en stond inderdaad geregistreerd als rijwielhandelaar. Perceelnummer 319 is tegenwoordig Egmonderstraatweg 4! Er bevindt zich
nog steeds een groot terrein (ingang recht tegenover de vroegere groentewinkel van
Henk Scholten) waar voorheen het garagegebouw stond. De vroegere winkel is er wel
nog steeds (is nog herkenbaar aan een ingang onder 45° met de rooilijn).

Het rode vierkant geeft de plek van de vroegere garage weer, de gele pijl wijst naar de
winkel. Die ziet er, nu als woonhuis, zo uit (Google Streetview)
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Jan Groot opende in juni 1948 een tweede zaak in Egmond aan Zee, in de Prins Hendrikstraat, waar achtereenvolgens Zagwijn, Sommer en tegenwoordig Dennis Gul hun
garagebedrijf hadden/hebben.
Dankzij de medewerking van Louis van der Zeijden van Historisch Egmond, dook,
nota bene in Noorwegen, bij een dochter van Groot toch nog een prachtige foto op uit
1947 van de toenmalige garage:
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Op de foto: Janny Groot zittend op de auto. Haar vader Jan Groot Sr staand op de hoek van
de garage. Haar broer Jan Groot Jr meest links op de foto.
De foto (ansicht) is volgens stempelafdruk achterkant gemaakt door foto Jonker Egmond aan
Zee met de datum 9 oktober 1947.

In 1954 verhuisde de garage naar de overkant van de Egmonderstraatweg, kreeg zijn
ingang aan de Nieuwe Egmonderstraatweg, en heet nu Garage De Egmonden:

Zeeweg
Heiloo
Zaandam
Zuiddijk
Nog opgemerkt dat de Heer S uit Den Haag het al niet meer gered
had en tot de Zaanstreek aan behoorlijk onder zeil geraakt was.
Wij deden hem in de Zaanstreek over een behoorlijke bobbel in
de weg stevig ontwaken. Vloog met zijn hoofd tegen het plafond
en schoot daarna met bagage en al op de Colakist.
Van Egmond aan de Hoef over Zaandam (links af) zoodat wij in
Amsterdam Noord uitkwamen (eigen terrein) nog voor half zes [dus
zaterdag om 5.30 uur, EZ], waar wij met talrijke wagens moesten
wachten tot om half zes dit grote terrein van de Bataafse
opengesteld werd. Weer een terreinrit als reclame
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Amsterdam-N
Kon. Shell Lab., Badhuisweg 3
In Amsterdam-Noord ligt het grote complex van Shell kantoren en laboratoria. Op een
luchtfoto (Stadsarchief Amsterdam) zag het er in 2009 zo uit:

Geheel links de bijna 80 m hoge toren "Overhoeks" (opgeleverd 1971), en in het midden en rechts de verschillende Shell laboratoria. We zien ook grote braakliggende terreinen waar veel Shell-gebouwen zijn gesloopt.
Shell heeft een lange geschiedenis in Amsterdam. Het is in 1914 opgezet als Koninklijke Shell Laboratorium, Amsterdam. In 2009 is een nieuw technologiecentrum in gebruik genomen. Een groot deel (20 ha) van het oorspronkelijke Shell-terrein aan de
noordelijke IJ-oever is in 2003 verkocht aan de gemeente Amsterdam. Op het vrijkomende terrein is de bouw van de wijk Overhoeks in volle gang. In 2009 heeft Shell
de grote kantoortoren verlaten. Het is nu een bedrijfsverzamelgebouw.
Maar terug naar de situatie van Shell in de vijftiger jaren. Ik heb twee afbeeldingen
gevonden. Eerst een foto uit 1953 (Stadsarchief, collectie Arbeiderspers):
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Dit is het grote gebouw geheel rechts bovenaan op de luchtfoto. Dit ligt overigens niet
aan de Badhuisweg maar aan de Badhuiskade (langs het Buiksloterkanaal).
Dan een penseeltekening in kleur uit 1951 (Stadsarchief):

Overzicht van het Shell-terrein, gezien in westelijke richting naar het IJ. In het verschiet het
silhouet van graansilo Korthals Altes aan de Westerdoksdijk.
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Wáár precies de rallydeelnemers op het terrein moesten zijn in natuurlijk niet meer te
achterhalen. Wel werd deze foto door Wim v.d. Schilden genomen:

Foto nr. 3. Pieter Zwijnenberg en Johan Sevink. Olievaten op de achtergrond, Shell terrein
Amsterdam-N.
Op deze foto is goed te zien dat deze eerste Peugeot type 203A maar één achterlicht in het
midden had, en één remlicht! En dankzij de bewaard gebleven deelnemerslijst, kunnen we
ook zien wat de auto links is, en van wie hij was: Het is een Pontiac, eigendom van A.K. van
Oeffel, Krelagestraat 4 in Haarlem.

... met de pont over ...

Dat betrof dus de IJ-pont, ook wel Tolhuispont genoemd, vanaf de Buiksloterweg in
Amsterdam-Noord naar het Centraal Station (De Ruijterkade). Een pont waar we later,
vanaf 1953 toen we de molen hadden, zoveel gebruik zouden maken. Hier twee foto's
uit de vijftiger jaren:

1956. Beeldbank Gemeente Amsterdam.
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1952. Nederlands Fotomuseum. Opname Dolf Kruger.

Ik heb veel herinneringen aan die ponten. Bijvoorbeeld de emaillen borden met o.a. de
tekst "Automobielen met self-starter motoren afzetten". En "Remmen vast, lichten
doven".
... en door Amsterdam heen langs de kortste weg naar de 2e
controlepost in A'dam Zuid, maar voor het Concertgebouw liep
linkervoorband leeg. En we lagen zoo voor in eigen stad. Binnen
de 5 minuten nieuwe band er op.
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Amsterdam-Z
Leonard Lang, G.v.d. Veenstraat 53
Het telefoonboek uit 1950 vermeldt een ander adres van Fiat-importeur Leonard Lang:

Daar, op de Stadhouderskade, zaten toonzalen, kantoren en magazijn (staat onder de F
van Fiat Automobielen).
Aan de Gerrit van der Veenstraat 53 zat de garage. De voormalige rij huisnummers 51
t/m 57 wordt nu blijkens Google Streetview hoofdzakelijk in beslag genomen door
Albert Heijn:

Maar dit is allemaal nieuwbouw van ná 1993! Voor die tijd had Leonard Lang hier
een enorm complex genaamd Euterpe Garage, grenzend aan Brahmsstraat, Beethovenstraat en Gerrit van der Veenstraat:

Ontwerptekening van het complex uit 1929.

De Gerrit van der Veenstraat heette vóór 1945 Euterpestraat.
Het complex bleek veel te groot voor Lang, en al gauw werden grote delen verhuurd,
onder meer als stalling, en aan de Beethovenstraat kwamen er allerlei winkels.
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Ongedateerde foto uit gemeentearchief. Beethovenstraat nrs. 25 tot 39. Links is de hoek met
de Euterpestraat.

Datum opname eveneens onbekend. Dit is de hoek Gerrit van der Veenstraat – Beethovenstraat,

Volgens een gemeenteraadsstuk uit 1986 is er dan sprake van "dat Leonard Lang het
complex aan de Beethovenstraat tussen de Gerrit van der Veenstraat en de Brahmsstraat mogelijk zal ontruimen." Maar in mei 1993 stond het er nog!
Helaas heb ik in de beeldbank van het Stadsarchief geen oude foto kunnen vinden
waar de ingang van de garage aan de Gerrit van der Veenstraat (Euterpestraat) op
staat.
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Ik kan alleen de situatie van nu aangeven (Google Streetview):

Het lichtbruine pand links op de rand van de foto is oud, dat staat al op de ontwerpschets van het complex van Lang uit 1929. De rest op de foto is allemaal van ná 1993.
In ieder geval zat hier een ingang naar de garage.
Na deze post plenty time, dus naar de Herengracht 7510.
Omgekleed verfrist en geschoren. Nieuwe band gehaald in garage,
benzine geladen (benzinedop nog op bumper laten liggen, die we
na een kwartier rijden terug vonden).

Dat "plenty time" kwam omdat er nog maar
twee stempelposten waren; Heemstede en
Den Haag, waarbij Den Haag pas om 10 uur
openging, en de finish daarna in Den Haag
om 11 uur.
Dus konden zij zich verfrissen in het huis
aan de gracht, waar we toen drie jaar
woonden.

In het midden (het witte pand) ons huis
e
e
Herengracht 75. Wij huurden de 1 t/m 4 etage.
Op de begane grond zat toen nog het kantoor
van de autowielenfabriek Van Hout en Co. In
het pand links van ons huis zat de febriek.

10

Daar woonden wij, en had mijn vader het bijkantoor van Misset.
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Haarlem
De rit van Amsterdam naar Haarlem ging natuurlijk over de Haarlemmerweg. In de
40'er en 50'er jaren was dit een gevaarlijke driebaansweg. De middelste rijstrook werd
wel de "kamikaze-rijstrook" genoemd. Naast de weg lag het spoor van de elektrische
tram (de "Blauwe"), dan de Haarlemmertrekvaart en tenslotte de spoorbaan. Ik herinner me deze situatie nog goed.
Hier twee foto's uit de tijd dat de Haarlemmerweg nog driebaans was.

1940

1959
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Er vonden veel ongevallen plaats op deze gevaarlijke weg. De beeldbank van de
gemeente Amsterdam staat er vol mee, en ook andere websites zoals Geheugen van
Nederland bevatten ongevalsfoto's. Hier een selectie:

1929

1931

1931

1931

1940

1955
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1955

1957

1957

1958

1959

1967

In 1965 wordt er in de Eerste Kamer nog bij de minister bepleit om driebaanswegen
op te heffen vanwege het grote aantal ongelukken.
In ieder geval bereikte ons rallyteam in 1950 veilig Heemstede.
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Heemstede
Gatsonides, Zandvoortselaan 131
De naam Gatsonides heeft in de autowereld een legendarische naam. Maus (officieel
Maurice) Gatsonides werd in 1911 geboren op Java, in het toenmalig NederlandsIndië. Zijn vader was assistent-resident op Java. Gatsonides volgde in Nederland de
HBS, en wilde militair vlieger worden. Toen bij de keuring werd ontdekt dat hij een
vingerkootje miste werd hij afgekeurd. Na op Schiphol te hebben gewerkt begon hij
een garagebedrijf te Heemstede. Dit ging failliet en in 1938 kwam hij in dienst bij
Ford Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde hij houtgasgeneratoren
die door Stork te Amsterdam werden gebouwd, en na de oorlog begon hij opnieuw een
autobedrijf te Heemstede. Gatsonides begon nu ook auto's te bouwen, aanvankelijk
onder de naam Gatford, maar na protesten van Ford onder de naam Gatso. Hij bood
vier modellen aan, waarvan er in totaal acht à tien stuks zijn vervaardigd. Slechts één
exemplaar is echter bewaard gebleven. In 1950 ging het autobedrijf opnieuw failliet.
Dat zal dan ná de Shell Jubileumrit zijn gebeurd. Gatsonides kwam nu in dienst bij
Ford Engeland en werd fabrieksrallyrijder. Hij overleed in 1998 in Heemstede. (Bron:
Wikipedia)
In het telefoonboek van 1950 komt Gatsonides aan de Zandvoortselaan diverse malen
voor, want Gatsonides liet zijn bedrijf onder zes verschillende namen opnemen:

Op Zandvoortselaan 131 zit volgens de telefoongids van 2010 tegenwoordig A.H.M.
Brouwers. En zoeken in 2011 op Google naar "Zandvoortselaan 131" levert:
- Tinholt Automobielbedrijf (Maar het grote bedrijf van Tinholt zit in Velserbroek,
Klompenmakersstraat).
- 290 m2 grond te huur.
- C.J. Brouwers Automobielen
Het verslag van mijn vader zegt:
Met een kalm gangetje naar Post Heemstede van Gatsonides, waar
we, wie had dat kunnen denken, weer een uur moesten rusten.
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Het huizenblok waar Gatsonides in zat is nu een rommeltje van deuren, ramen en
huisnummers 129 a t/m c en 131, en uit niets blijkt meer dat hier een garage zat.

Op deze foto die ik in 2011 nam heb ik even huisnummers gezet. De meest linkse en
rechtse deur van 129 en 131 zullen er altijd zijn geweest, en daartussen hebben brede
garagedeuren van Gatsonides gezeten. Later zijn daar woningen in gekomen, en werden extra deuren en huisnummers (129 A, B en C) aangebracht. Helaas heb ik nergens
een oude foto kunnen vinden van het pand met de garage van Gatsonides er nog in.
Er zijn twee foto's in Heemstede gemaakt tijdens de rit in 1950. Eerst deze:

Foto nr. 4. Links Pieter Zwijnenberg en rechts Johan Sevink. De foto is dus gemaakt door Wim
v.d. Schilden.
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Het verplichte uur rust in Heemstede deden de heren dus op een terrasje. Lange tijd
heb ik gedacht dat dit een café direct naast het bedrijf van Gatsonides was, Zandvoortselaan 127. Hier eerst een foto van Google Streetview (juni 2008):

Op 27 juli 2011 ben ik gaan kijken. De zaak links met de groene luifel was bij mijn
bezoek in Café-Restaurant De Heerlijkheid. Alles daarnaast onder dezelfde kap behoorde volgens café-eigenaar Alex Comes vroeger tot de garage van Gatsonides.
Het café heeft in de loop der tijd heel wat verschillende eigenaren en verschillende
namen gehad.

Links: de zaak vóór de verbouwing van 2010. Hierop zien we nog het prachtige gevelopschrift
uit de vijftiger jaren van Banketbakker en Kok Denijs.
Rechts: Het café in 2011.De rieten stoelen op het terras zijn vrijwel van hetzelfde model als
die op de foto van mijn vader van 1950. Dat is een bewuste keuze van de huidige eigenaar,
vertelde hij. Maar dat heeft mij mede misleid, zo bleek later

Links en rechts van het naamdoek "De Heerlijkheid" zitten nog steeds prachtige tegeltableaus van de banketbakker-kok:
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Links een tulband (de banketbakker), rechts een gebraden kip (de kok).
Pas twee weken na het opnieuw rijden van de Shell-rit, in augustus 2014, ontdekte ik
dat dit toch niet de zaak is geweest waar mijn vader op het terrasje zat. De raampartij
klopt niet. Waar was het dan wel? Foto nr. 5 van mijn vader geeft een aanwijzing:

Foto nr. 5. Achterop staat "Vertrek uit Heemstede".

Lange tijd heb ik gedacht dat dit dezelfde rij huizen betrof als die waarin de banketbakker-kok Denijs en de garage van Gatsonides zaten. Ook de eigenaar van De Heerlijkheid aan wie ik de foto liet zien beaamde dat. Maar bij nadere bestudering klopten
er té veel dingen niet. Het verdwijnen van de puntgevel rechts, het aantal dakkapellen,
de indeling van de ramen, de twee balkons links… er zou wel héél erg veel aan die rij
huizen veranderd moeten zijn sinds 1950. En dan die straat rechts. Daar is helemaal
geen straat, en volgens een topografische kaart uit 1951 en RAF luchtfoto's uit 1945
(allemaal via internet te raadplegen) is er daar ook geen straat geweest!
Pas na heel veel speuren en een hint van mijn broer, kon ik het raadsel oplossen. Op de
winkelruit rechts zijn namelijk de letters TTELIE te lezen, en daarboven RALEIGH.
Dat laatste is een fietsenmerk. Een rijwielzaak dus? Jawel, van meneer Bottelier, een
naam die meer voorkomt in Heemstede. Het telefoonboek uit 1950 noemt hem:
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Maar op nummer 158, en in Aerdenhout? Dat is aan de andere zijde van de Zandvoortselaan, en een heel eind verderop, voorbij de spoorlijn en voorbij de trekvaart
Leiden-Haarlem:

Links de locatie waar Wim van de Schilden in 1950 zijn vrienden fotografeerde, rechts de
locatie van de Gatsonides garage (en het ernaast gelegen café De Heerlijkheid).

Dat de foto dáár is gemaakt staat als een paal boven water:
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Het rechter perceel, met de tuitgevel en de
rijwielzaak van Bottelier, is gesloopt. De
blauwe pijlen wijzen naar de overeenkomst
tussen de dakkapellen; een beetje puntig
voorfront. En de roze pijl wijst naar de
stenen erker met daarop een balkon van de
bovenverdieping.
Waar toen op nr. 158 de motor- en rijwielzaak van Bottelier zat, zit nu het "Huis van
Pilates". (Pilates is een bewegingsvorm om
het lichaam te versterken, te stretchen en in
evenwicht te brengen.). Daarnaast op nr.
160 zit nu Dierenkliniek Aerdenhout.
Advertentie uit de Zandvoortse Courant, 21 juli 1950.

Waarom werd de Peugeot zo'n eind van de stempelpost bij Gatsonides geparkeerd?
Wel, onze vrienden zochten daar hotel-café-restaurant Boekenrode op voor hun
verplichte uur rustpauze. De fotograferende Wim v.d. Schilden stond er met zijn rug
naar toe.

Hotel Boekenrode in 1929. Op de hoek van de Zandvoortselaan en het Roemer Visscherplein,
vlakbij station Heemstede-Aerdenhout.

Het gebouw is gebouwd door H. Brouwer. Op internet lezen we:
Eén van Brouwer’s betere projecten betreft het hotel-café-restaurant Boekenrode met woningen en garage aan het Roemer Visscherplein. Het gebouw is zeer beeldbepalend gelegen en
heeft een unieke situering. Hoewel het geheel enigszins is aangetast bevat het nog altijd vele
elementen van een Amsterdamse School-architectuur. Het herinnert aan de tijd dat bij vrijwel
alle spoorwegstations hotelaccommodatie te vinden was”.

Een groot complex, dat blijkt wel uit een ontwerptekening:
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Met de tijden veranderen ook de namen.
In ‘Boekenrode’ begon de familie Lau
in 1976 een Chinees-Indisch restaurant
Tong Nam, dat sinds 1996 ‘Asian
Delights’ heet. De BMW-garage die
hier lange tijd gevestigd was verhuisde
naar een bedrijvencomplex op de
Cruquiusweg, maar behield de historische naam ‘Boekenroode’.
Suikerzakje Boekenrode

Nauwkeurige vergelijking van de foto van mijn vader met vriend Sevink op het
terrasje en de foto uit 1929, bewijst dat het echt hier was:
In 1950 waren er
windschermen met
glas geplaatst (het
was natuurlijk een
tochtige hoek daar).
Met zwart heb ik op
de rechter foto de
plaats van dat windscherm aangegeven.
De gele ellips markeert de stoelen
waar Zwijnenberg
en Sevink zaten.
De gele pijl wijst op
de plek waar, achter
het windscherm, de
slapende man van de
foto uit 1950 zat
(vast ook een deelnemer van de Shellrit!)
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En zo ziet het er in 2014 uit:

Mijn vader vervolgt zijn verslag met:
Na dit koffie uurtje met een kalm, slaperig gangetje, naar post
Wassenaarseweg Den Haag.

Bennebroek
Vogelzang
Hillegom
Lisse
snelweg
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Den Haag
Shell Ned. Gebouw, Wassenaarseweg 80

Tegenwoordig zitten op dit adres Ernst & Young, belastingadviseurs, en Holland van
Gijzen advocaten en notarissen:

Shell is uit het gebouw vertrokken, maar als we ons omdraaien zien we toch iets van
Shell…. een tankstation (op nr. 82).

Het Shell-gebouw aan de Wassenaarseweg was het verkoopkantoor van Koninklijke
Shell Nederland. Op een website van Rensen Regeltechniek lezen we:
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"Wie over de weg van Den Haag naar Wassenaar rijdt ziet het monumentale pand al staan,
wat verscholen achter groen, het Shell-gebouw van architect J.J.R. Oud. Een gebouw dat een
eigen en voorname plaats inneemt in de architectuurgeschiedenis. Het Shell-gebouw […]
werd gerealiseerd in 1942. Het eerste ontwerp dateert van 1937. Het ontwerp was het resultaat van een prijsvraag, uitgeschreven door de Shell-verkooporganisatie, de NV Bataafsche
Import Maatschappij.
Het ontwerp van architect J.J.R. Oud voldeed aan de belangrijkste eis die Shell had gesteld:
Het Shell-gebouw van de toekomst moest een definitief gebouw lijken, terwijl er in werkelijkheid vele mogelijkheden ingebouwd moesten worden om het uit te breiden, te muteren en
intern zonder veel problemen opnieuw in te delen.
J.J.R. Oud was de architect die dit alles in een masterplan verenigde. Het gebouw dat uiteindelijk ontstond had de sfeer die Shell wenste: nuttig, eenvoudig, en rustig voornamelijk door
de langgerekte voorgevel.
Het Shell-gebouw was toentertijd een moderne en toch deftige schepping die paste in Den
Haag en nog steeds heeft het een voorname uitstraling.
Nu [sept. 2010, EZ] komt het gebouw in aanmerking voor een rigoureuze verduurzamingslag.
De eigenaar Bouwfonds wilde dit gebouw de 21ste eeuw inbrengen door het gebouw te
voorzien van de nieuwste techniek om het C-Label te behalen."

Er is zelfs een heel boek gewijd aan dit gebouw! Ed Taverne en
Dolf Broekhuizen, Het Shell-gebouw van J.J.P. Oud, Ontwerp en
receptie. J.J.P. Oud’s Shell-Building. Design and Reception,
Rotterdam NAi Publishers 1995, ISBN: 90-72469-73-9

Het is dan ook een fraai gebouw:

Het ligt niet ver weg van het andere grote kantorencomplex van de Shell aan de Carel
van Bylandtlaan, waar de start van deze rally was (rode bolletje links):
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Rode bolletjes: Links de start van de rally, rechts de laatste post voor de finish.

Na de post Wassenaarseweg te Den Haag op weg naar de finish in
de Houtrusthallen. Maar daar waren wij niet direct, want de
Shell liet ons via borden geheel langs de Scheveningse boulevard rijden.
Zoo kwamen wij eindelijk tussen 11 en 12 uur, na 1088 K.M. afgelegd te hebben aan het feestelijke terrein, de finish Houtrusthallen.
Per microfoon werden de binnenkomende wagens afgeroepen, geparkeerd op aangegeven plaatsen en in de hal gastvrij ontvangen
door charmante Shelldames, die ons direct onthaalden op koffie.
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Den Haag
FINISH Tentoonstellingsgebouw Houtrust, Houtrustweg 102-108
De Houtrusthallen was een sportcomplex uit 1937 op het Houtrustterrein in de Haagse
Vogelwijk. Op 8 april 1937 werd het tentoonstellingsgebouw door Koningin Wilhelmina geopend. De eerste Nederlandse overdekte kunstijsbaan bevond zich in de Houtrusthallen. In 2000 werd besloten de hallen te slopen, omdat er betonrot in de dakconstructie was geconstateerd. Na de sloop werd een herinrichtingsplan uitgevoerd, waaronder woningbouw en sportvelden. In juni 2005 bereikte de bouw van de nieuwe
Houtrust Sporthal haar hoogste punt. Er is zelfs een heel boek over de Houtrusthallen
verschenen: "Afscheid van een Haags Tijdperk, Houtrusthallen 1937-2000", ISBN
9057301296.
Hier een foto van de Houtrusthallen in volle glorie:

Houtrust was in vroegere eeuwen een landgoed waar de bezitters zomerse rust en
ontspanning zochten, weg van die stinkende grachten in de benauwde stad. In 1833
kwam het in koninklijke handen en werd het een geliefd jacht- en wandelterrein. In
1908 kocht de gemeente het ruim elf hectare tellende terrein en gaf het in 1910 een
sportbestemming. Drie jaar later, in maart 1913, schreef het Nederlands voetbalelftal
er historie: Engeland werd met 2-1 verslagen.
In de jaren twintig en dertig groeide de behoefte aan een permanente tentoonstellingshal, zoals die al in Utrecht (Jaarbeurs, 1921), Amsterdam (Rai, 1922) en Rotterdam
(Ahoy' 1928) waren gebouwd. Het Haagse tentoonstellings- en sportcomplex werd in
1937 in gebruik genomen, inclusief de eerste overdekte kunstijsbaan van Nederland.
De baan is tientallen jaren de enige geweest waar je van september tot maart kon
schaatsen. Vanaf 1950 werd er jaarlijks de oprichting van de Republik Maluku
Selatan, de RMS, herdacht. De wat tuttige sfeer van de jaren vijftig, toen de Damesbeurs er neerstreek, is lang in het Haagse Houtrust blijven hangen. Met modeshows,
nationale kookwedstrijden, de Wereldvrijgezellendag, het jubileum van de Bond van
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plattelandsvrouwen, de nationale kampioenschappen machineschrijven. In 1967 traden
de Rolling Stones er op.
Op een luchtfoto van 1951 (www.haagsebeeldbank.nl) zag het er zo uit:

En zo ziet het er nu volgens Google Earth (2010) vanuit de lucht uit:
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Op de plek van de oude Houtrusthallen ligt het terrein nog gedeeltelijk braak, maar er
omheen is heel veel nieuwbouw verschenen.

Locatie van de Houtrusthallen

Bij de foto's van mijn vader zijn er drie die bij de Houtrusthallen zijn gemaakt:

Foto nr. 6. Aankomst finish Den Haag bij de Houtrusthallen. Mijn vader achter het
stuur, Johan Sevink steekt met zijn hoofd door het open dak. De foto zal weer zijn
gemaakt door Wim v.d. Schilden.
Een groot politieorkest nam haar plaats in, afgewisseld door
het orkest van de Shell onder vrolijke marsen enz. Een uitgebreide lunch werd ons gedrieën aangeboden, bestaande uit
slaatje, haring, broodjes, croquetten, ijs, gebak en koffie.
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Foto nr. 7. Lunch in de Houtrusthal. Links Johan Sevink, rechts Wim v.d. Schilden. Op de
achtergrond zie je mensen kijken naar de klassementsproeven, misschien wel de jury die je
op de rug kijkt.

Vervolgens een behoorlijk cabaretprogramma, besloten met de
klassementsproeven door hen die door loting hiervoor in aanmerking kwamen.

Foto nr. 8. Klassementsproef in de Houtrusthallen

Ik heb steeds gedacht dat dit mijn vaders Peugeot was, maar het zal toch een andere
zijn geweest, omdat mijn vader niet in aanmerking kwam voor de klassementsproef;
alleen
... hen die door loting hiervoor in aanmerking kwamen. Dat
waren allen die te Goes gestart zijn en Vlissingen en Sevenum
hebben kunnen meepikken.
De klassementsproef was zeer interessant. In de grote hal stonden aan weerskanten van de hal twee borden opgesteld, die men
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achteruit- en vooruitrijdend met de auto moest aanraken, niet
omrijden. Allen wisten niet zoo langzaam te rijden of het bord
werd omgegooid, behalve twee Zeeuwen met 2 Zeeuwse dames in
costuum in Ford die ze even aantipten. De winnaars van de
beker.
De prijsuitreiking ging met enige plechtigheid gepaard. De Directeur reikte deze uit. Voor allen die meer dan 100 punten
hadden gehaald (Peugeot GX 4698 165 punten) kregen een plaquette plus een lichtgevende Shell sleutelring.
Ons equipe werd later nog een interview afgenomen voor de wirerecorder, de opnemende draad.11 Gevraagd werd naar klachten en
belevenissen. De draad werd direct na het interview weer afgedraaid. Een aardig slot.
Een dode bracht deze tocht mede, en wel de ober in het Houtrustrestaurant, die plots tot veler ontsteltenis dood neerviel,
over een kind heen, die (onder de prijsuitreiking) erbarmelijk
begon te schreeuwen.

Heerenveensche Courant, 26-6-1950

Sevink thuisbezorgd en v.d.Schilden te A'dam afgeleverd, na 2 x
24 uur geshelld te hebben.

Sevink woonde toen nog niet in Rotterdam, maar in Den Haag, Johan Gramstraat 102
(Laakkwartier). Daar had hij het bijkantoor van Misset. Het huis is er nog steeds:

In het midden, met slingers voor het raam
11

Prachtig! De bandrecorder moest nog aan zijn opgang beginnen. Dit was de voorloper.
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Van der Schilden woonde toen waarschijnlijk al in de Churchilllaan in Amsterdam.
Slaperig en wat vermoeid. Uitermate tevreden over onze
francaise, die ons in zoo'n korten tijd geheel Nederland rond
reed. Een pittig ding!

Mijn vader noteerde dat ze 1088 km hadden afgelegd (exclusief de heen en terugreis
van Amsterdam naar Den Haag).
Ik heb een ruwe schatting gemaakt van hun gereden aantal uren:
Tussen start en finish lagen ca. 27 uur. Daar gaat aan verplichte rusttijden vanaf:
3x 1 uur en 1x 2 uur. Verder schat ik per controlepost een oponthoud van 5 minuten,
3x tanken à 7 min., band verwisselen 6 min, nieuwe band halen bij garage 15 min., een
pauze van ½ uur op de Herengracht, terreinbezichtingen in Pernis en A'dam-Noord
waar bijna niet gereden is maar wel tijd verbruikt à 15 min, is samen 8,6 uur stilgestaan. Dan hebben ze 18,4 uur werkelijk gereden.
Dat maakt een gemiddelde snelheid van 60 km/h!
Een artikel in Het Parool van 26 juni 1950 (zie blz. 174) spreekt zelfs van een gemiddeld van 70 km/h van mensen die álle controleposten (dus ook Sevenum en Vlissingen) hebben aangedaan.
Uit mijn verslag van de opnieuw gereden rit van 9 tot 13 aug. 2014 zal blijken dat
TomTom anno 2014 met een berekening voor het zoveel mogelijk rijden over de
wegen die er in 1950 waren, op 35 km/h komt. In ons reisverslag gaan we daar verder
op in.
In de inleiding schreef ik al dat de twee schildjes met startnummer die voor- en
achterop de Peugeot hebben gezeten, niet bewaard zijn gebleven.
Een van deze borden heeft nog dienst gedaan op de zeepkist die mijn broer Peter had:
Op deze foto uit januari 1951 zit ik in deze
zeepkist. Onder de NL-plaat zien we het schild
van de Shell Jubileumrit met startnummer 56.
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HOOFDSTUK 2. Het reglement
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Het is de moeite waard om het reglement van de Shell Jubileumrit door te lezen. Er valt een
aantal dingen op:
- De KNAC (Koninklijke Nederlandse Automobiel Club) verleende medewerking.
- Niet alleen personenauto's, maar ook jeeps, stationcars en sportwagens waren toegestaan.
- "Race-automobielen, alsmede automobielen met compressor, worden niet toegelaten."
Dit laatste verdient een toelichting. Wat verstond met onder een auto met compressor?
Dat is wat we tegenwoordig een "turbo" noemen. Die kwamen begin vijftiger jaren op de
markt. Een compressor bij een verbrandingsmotor wordt gebruikt om de hoeveelheid lucht in
de cilinders te vergroten. Als er meer lucht in de cilinder zit, kan er meer brandstof worden
ingespoten en verbrand. Daarmee neemt het vermogen toe. Deze compressoren worden aangedreven door de krukas (supercharger) of door een kleine turbine die de energie in de uitlaatgassen gebruikt (turbolader). Een turbolader of kortweg turbo (ook turbocharger) is een soort
pomp die de druk van de lucht verhoogt voordat die naar de cilinders gaat. Hij bestaat uit een
turbine en een compressor, waarbij de turbine de energie van de uitlaatgassen (in het uitlaatspruitstuk gebruikt om de compressor op het inlaatspruitstuk aan te drijven.
De uitlaatgasturbocompressor werd al in 1905 uitgevonden door de Zwitser Alfred Büchi. In
1954 kon de Franse Panhard Dyna Junior met een compressor worden geleverd. De prestaties
lagen een stuk hoger dan bij het normale model, maar ook het benzineverbruik!
Sindsdien werd hij doorlopend verder ontwikkeld; hij is bijna niet meer weg te denken uit de
moderne auto-industrie. Het woord turbo kwam erg in de mode. Welhaast elke autofabrikant
had in de tachtiger jaren wel minstens één topmodel met een turbo-benzinemotor.
Tegenwoordig wordt een turbo op een benzinemotor niet alleen meer gemonteerd om vermogenswinst te maken. Hoofdredenen nu zijn de besparingen op brandstofverbruik en het verminderen van de uitstoot van CO2. Voor praktisch elke motor kun je vandaag de dag een geschikte turbocharger kopen.
Maar hoe het ook zij, bij de Shell-rally in 1950 waren auto's met compressor dus uitgesloten
van deelname.
- Een nationaal of internationaal zogenaamd "startbewijs" was verplicht. Verkrijgbaar bij de
KNAC of de RAC.
- Dames konden naar de "Prix des Dames" meedingen mits zij gedurende de gehele rit geen
mannen aan boord hadden, ook niet tijdens de eventuele klassementsproef.
- Er mocht geen reclame op de auto's worden aangebracht.
- Het gebruik van Shell-benzine en Shell-olie werd niet als voorwaarde gesteld.
- Iedere auto moest voor- en achterop een rood schild hebben met het startnummer erop. Shell
verstrekte die borden (zie afbeelding op blz. 175).
- Tenslotte worden de prijzen vermeld; een grote, een middelgrote en een kleine zilveren
beker, een "prix des Dames" en voor iedereen die 100 of meer punten haalde een plaquette.
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HOOFDSTUK 3. Deelnemerslijst
De deelnemerslijst werd door Shell Nederland nog met de typemachine gemaakt, 23 vellen
vol. Door mijn broer Peter en mij zijn ze overgetypt in een Excel spreadsheet, waardoor
bijvoorbeeld op naam, woonplaats, startplaats of op automerk kon worden gesorteerd.
Er kon op maar liefst dertien verschillende plaatsen in Nederland worden gestart. Dit waren,
met daarachter het aantal auto's dat daar startte:
Groningen
Leeuwarden
Meppel
Enschede
Arnhem

17
32
9
9
20

Maastricht
Eindhoven
Breda
Utrecht
Goes

5
3
0
34
95

's-Gravenhage
Rotterdam
Alkmaar

60
39
16

Het grote aantal deelnemers dat is Goes startte komt door het feit dat alleen vanuit die startplaats tijdig de stempelpost in Vlissingen kon worden aangedaan. Die was namelijk alleen die
vrijdagochtend geopend tussen 8 en 10 uur, terwijl de start overal in den lande om 8 uur was.
Van de startplaats Amsterdam heb ik een paar foto's kunnen vinden op www.gahetna.nl:

Er stonden daar ook een paar Shell servicewagens gereed, wellicht om rijders met pech bij te
staan:
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Op de volgende pagina's staat de uitdraai van de deelnemerslijst gesorteerd op achternaam.
Maar eerst hieronder een voorbeeld van een door Shell gemaakt origineel van de lijst.
Bovenaan heeft mijn vader nog geschreven "8 Peugeots, 35 Citroën, 28 Volkswagen.
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HOOFDSTUK 4. Diverse brieven
In deze envelop werden door Shell de diverse bescheiden toegestuurd:

Let op de frankering: slechts 2 cent!
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HOOFDSTUK 5. Krantenknipsels
Links knipsel 1 uit onbekende krant, aangetroffen tussen de bewaard gebleven
bescheiden van de rally.

Leeuwarder Courant. 21 juni 1950:

Leeuwarder Courant 23 juni 1950
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Knipsel uit waarschijnlijk de Volkskrant, omdat Carel Enkelaar (1920-1996) daar toen verslaggever was. Hij reed mee in wagen 101 van P.A. Alberding uit Amsterdam, een Ford
Vedette.
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Links knipsel uit onbekende krant. De
verslaggever reed in wagen 83, een
Renault van W.E.P. v.d. Horn uit
Halfweg. Op Het Parool na is het een
van de weinige krantenartikelen waar
een paar kritische kanttekeningen over
de organisatie worden gemaakt.

Hieronder nog een knipsel uit
onbekende krant:

Limburgs Dagblad 10 juni 1950:
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Links De Telegraag, 24 juni 1950:

Utrechts Nieuwsblad 15 april 1950:
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Links Leidsche Courant
22 juni 1950
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De Telegraaf, 26 juni 1950
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De Tijd, 26 juni 1950
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Leidsch Dagblad, 26 juni 1950
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Leidsche Courant, 26 juni 1950
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Nieuwe Leidsche Courant, 26 jun i 1950
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Utrechts Nieuwsblad, 26 juni 1950
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En dan tenslotte het meest kritische artikel dat ik vond, in Het Parool van 26 juni 1950:

Shell-rit werd
snelheidsrace
(Van een onzer verslaggevers)
Bij de finish van de Shell-jubileumrit
te Den Haag deed een verhaal de ronde,
dat een deelnemer er Vrijdagmorgen in
geslaagd zou zijn de afstand Den HaagVlissingen in één uur 55 minuten te
rijden.
Of deze geschiedenis op waarheid berust is een zaak, die ons onbekend is. Of
een dergelijke „prestatie” tot de mogelijkheden behoort, is ons eveneens
onbekend. Indien het geschied is, kunnen we de betreffende deelnemer slechts
als een „verkeersmisdadiger” qualificeren.
Waarom wij u dit dan vertellen? Omdat deze geschiedenis, of zij waar is of
niet, kenmerkend is voor de wijze waarop deze rit verreden is.
Deze 24-uursrit was een race-rit. Hij
bood de deelnemers geen gelijke kansen. En naar onze mening zijn dit zaken, waarmee een prestatietocht of een
rallye staat of valt.
Deze Shell-jubileumrit was op zichzelf niet onaardig ontworpen. De deelnemers moesten een aantal verplichte
contrôleposten aandoen, die ieder een
aantal punten vertegenwoordigden.
Daarboven waren er nog een aantal
vrije contrôles, die men naar verkiezing
kon passeren om het puntenaantal te
verhogen. Wie de meeste punten had,
verwierf een beste kans bij de te Den
Haag te houden klassementsproef. Het
zag er goed uit.

Het grote gevaar, dat echter achter
deze opzet school, bleek spoedig: ieder
trachtte zoveel mogelijk punten te verwerven, en dus alle controleplaatsen
aan te doen. Dat betekende 24 uur door
het land rijden met een gemiddelde, dat
om de zeventig kilometer per uur draaide. Een gemiddelde! Om dat te bereiken trapten sommige deelnemers het
gaspedaal in, tot de snelheidsmeters
120 of 130 kilometer aanwezen.
„Dat is onze bedoeling niet”, zeiden
de organisatoren. „Men behoeft heus
niet zo hard te rijden om een behoorlijk resultaat te bereiken. ”
Mis, mijne heren. Om àlle controleplaatsen aan te doen, was dat wel nodig. En alle deelnemers wilden dat, zij
wilden het maximum aantal punten bereiken. En de verplichte rusttijden, die
waren ingevoerd, werkten de hoge snelheden nog in de hand. Er werden rijschema's ontworpen, waarin die rusttijden waren opgenomen, meestal ten
koste van een voor de verkeersveiligheid aanvaardbaar gemiddelde.
De gevolgen hebben we gezien. Er is
gejakkerd op een wijze, zoals in een
rallye uiterst zelden wordt vertoond.
Er zijn ook ongelukken gebeurd. Meer
dan in normale rallye's. Wij weten het,
geen dodelijke ongevallen. Mogen wij
het een wonder noemen? Op de Afsluitdijk troffen we een wagen aan, die
slechts rijp is voor een autokerkhof. In
Eindhoven waren enkele deelnemers
tegen een boom gevlogen, en de schade
was aanzienlijk. In Roden nam een
deelnemer met grote snelheid een paard
mee. Het beest overleefde de zaak niet.
De deelnemer wel, hij bofte.
Het reglement bevatte tegen deze
jakkeraars geen enkel artikel om dit te
voorkomen.
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Wij spraken over gelijke kansen. In
Goes zijn meer dan honderd deelnemers
gestart. Waarom? Omdat deze startplaats de enige was, van waaruit de
deelnemers Vrijdagmorgen in staat waren de controle te Vlissingen – die om
tien uur sloot – te passeren, en daar
vijf punten te halen. Daarna konden
deze rijders zonder al te grote moeite
alle contrôles in de rest van het land
aandoen.
Maar terwijl de in andere plaatsen
gestarte deelnemers 20 punten op zak
kregen, werden in Goes nog een vier
punten extra uitgedeeld. Waarom? Wij
weten het niet.
Wij kennen alleen het resultaat. Er
arriveerden 77 wagens, die het maximum van 182 punten hebben gehaald.
De 20 deelnemers aan de klassementsproef kwamen allen uit Goes, daarom
ook de prijswinnaars.

Moeilijk

Het is moeilijk deze rit nu een sportief
succes te noemen. En nu zwijgen we
van de, hierbij wegvallende, vele andere organisatorische fouten, van strubbelingen op contrôles, van controleurs
die van de inhoud van het reglement
totaal niet, of onvoldoende op de hoogte
waren.
Het bovenstaande is geen kankerpartij. Wij weten, dat de bedoelingen goed
waren, dat men dit alles niet gewild
heeft. Voor de Shell was het een experiment. Maar het is gebeurd, en wij
vrezen slechts de gevolgen voor de
automobielsport in ons land. De verkeerspolitie zal een dergelijke zaak een
volgende keer niet wensen. En de vele
andere, goed georganiseerde, goed geleide automobiel-evenementen in ons
land zouden onder deze rit gaan lijden.

Reconstructie van het bord (er werden twee stuks geleverd) dat voor- en achterop de Peugeot
van mijn vader moet hebben gezeten. Kleuren volgens de opgave in het reglement.

Eric Zwijnenberg
24 aug. 2014
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