
Op 12 februari 2009 hadden Aleid Smid
en Anneke Binnerts van de HKGL een ge-
sprek met de heer Piet Spijker over de ge-
schiedenis van Autobedrijf Spijker te
Nieuwersluis. (Sinds 1928). 
Even voorstellen...
Mijn naam is Piet Spijker. Ik ben geboren
op 21 december 1936 in Nieuwersluis,
destijds gemeente Loosdrecht, op de
Mijndensedijk 34-36. Later heb ik in
Loenen gewoond, op de Graaf Janlaan
no. 11 , nu woon ik weer op de
Mijndensedijk, no. 56. Mijn vader was
Marinus Spijker, geboren op 19 juni 1900
te Nieuwersluis. Hij is op 9 februari 1991
overleden. Mijn moeder was Maria Gesina
van Reenen, geboren op 4 maart 1908 in
Loosdrecht. Zij is op 18 december 2004
overleden, Mijn vader was smid, gasfitter,
electricien (hoog-en laagspanning) etc. Hij
was een zeer veelzijdig vakman, mijn
moeder werkte mee in de zaak, Ons gezin
telde drie kinderen: Lamberta (Bep), zij is
de oudste, dan kom ik en mijn broer
Jorden is de jongste, hij is veertien jaar
jonger dan ik. Ik trouwde in 1964 met Fijtje

Marijtje Hoogendoorn, geboren op 2 juni
1938. Zij kwam uit Breukelen, Sint Pieter.
Wij kregen drie kinderen, Conny, Martin en
Mariette. Omstreeks 1982 werd mijn
vrouw ziek, zij overleed op 3 januari 1997
aan de gevolgen van een ernstige ziekte.
Ik hertrouwde in 2004 met Trudi van der
Ploeg. Zij is geboren in Amsterdam, maar
woonde al jaren in Loenen. Zij had al twee
kinderen, Bart en Jessica.

Geschiedenis van het autobedrijf. 
Autobedrijf Spijker begon omstreeks
1930. Mijn vader had toen twee auto’s in
onderhoud, een van meneer Boers, de ar-
chitect en een van de heer Kappeyne van
de Coppello. Mijnheer Boers had een
Ford, mijnheer Kappeyne een Citroen.
Vader was in 1928 voor zichzelf begon-
nen. Tot die tijd werkte hij in Abcoude en
bij Lokhorst in Loenen, waar hij veel leerde
als smid, o,a. voor wagenmakerij de Haan.
Daarna nog bij “De Blokhut” in Diemen,
die zaak bestaat nog steeds. Hij werkte
daar niet alleen als smid , maar ook als
elektricien en fietsenmaker.
Langzamerhand startte hij in 1928 zijn ei-
gen bedrijf op de Mijndensedijk, waar hij
dit alles voor zichzelf in praktijk kon bren-
gen. Hij deed allerlei werkzaamheden, ook
voor de boeren, o.a. paardenhoeven be-
slaan en wagens en maaimachines repa-
reren, Vader was ook kachelsmid, Later
werden er ook kachels en potten en pan-
nen verkocht. Dat was meer de afdeling
van mijn moeder, in een klein stukje van
het bedrijf. Hij heeft ook nog in de capsu-
lefabriek in Oud Over (later Slijppol) ge-
werkt, Hier was vroeger de grasdrogerij
van Frank van Schaick, Vader moest daar
veel reparatiewerkzaamheden verrichten,
De werknemers saboteerden vaak de
boel, als ze het niet eens waren met hun
werkgever gooiden ze een stuk staal in de
droogmachine, hierdoor gingen de schoe-
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IN GESPREK MET PIET SPIJKER

Autobedrijf Spijker te Nieuwersluis 1930-2001



pen kapot. In 1939 heeft vader voor die
tijd iets spectaculairs gemaakt. Hij fabri-
ceerde voor de heer Moisbergen, die een
fruitteeltbedrijf had aan de Rijksstraatweg,
een “spuitwagen”, Deze was multifunctio-
neel. Een motor met cardan-aandrijving,
eigenlijk een stuk auto, werkte als bomen-
spuit, maaimachine, waterpomp en trans-
portwagen om de kisten fruit naar de
schuur te brengen, Dat heeft toen uitge-
breid in het Utrechts Dagblad gestaan.
Het bedrijf is altijd hier op de
Mijndensedijk geweest. Mijn opa was
daggelder bij de boeren, hij verbouwde
groente, Opa maakte ook pramen, die hij
aan de boeren in de omgeving verkocht.
Hij kocht destijds het “zot”, waar het be-
drijf werd gebouwd, Hij heeft het zot vol-
gevaren met zand uit de Loosdrechtse
Plassen, samen met mijn vader en zijn
broer, Ome Kees. Opa kon niet zwemmen,
Het zand werd vervoerd met zo’n zelfge-
bouwde praam. Toen is het huis, dat er nu
nog staat, gebouwd en het schuurtje aan
de Vecht. In dit schuurtje is het bedrijf be-
gonnen. Zoals ik al vertelde was vader
zeer veelzijdig en hij betekende veel voor
de buurt. Hij repareerde kachels, fietsen
en motorfietsen. Hij was ook waterfitter,
als er leidingen sprongen deed men een
beroep op hem. Ik vind het jammer dat

mijn vader niet heeft kunnen studeren. Hij
dacht dingen uit waar ingenieurs later mee
kwamen. Hij heeft voor de firma Hulsman
een kabelgeleider voor de Brenta boom-
zaagmachine gemaakt en deze goed op
de rails gezet. Een ingenieursbureau uit
Antwerpen dat hiervoor oorspronkelijk
was ingehuurd maakte er niets van, de
machine rolde niet goed op de rails. Vader
repareerde ook bruggen en de verlichting
ervan, o.a. de brug over de Vecht aan de
Bloklaan in Loenen, die in Nieuwersluis, in
Vreeland op de N 201 en de brug in
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Vinkeveen. Ook werkte hij op de kazerne
in Nieuwersluis als electricien en waterfit-
ter. Ik hielp mijn vader daarbij en heb
daardoor veel van hem geleerd. We werk-
ten ook aan het Fort Nieuwersluis en de
forten aan de Bloklaan, Vreeland en
Abcoude. Ik heb uiteindelijk mijn vader
opgevolgd in het bedrijf. Het zat er al van
jongsafaan in bij mij. Ik zat altijd te sleute-
len aan auto’s. Toen ik veertien jaar was
wilde ik niet meer naar school en ben ik in
het bedrijf gekomen. Ik heb er vijftig jaar in

gewerkt. Er is een leuk krantenartikel van
22 september 1939, ik was toen drie jaar
oud. De titel is “Gijsje, wat wil je worden?”
“Monteur natuurlijk”. 

De oorlogsjaren. 
Op 13 mei 1940 zijn de bewoners van de
Mijndensedijk en Oud Over geevacueerd
naar Heiloo. De zg. Kringenwet werd van
kracht. De Mijndensedijk lag in het
schootsveld van de forten Nieuwersluis en
de Bloklaan. Het verblijf in Heiloo heeft
maar een etmaal geduurd, op 14 mei ca-
pituleerde Nederland en kon men weer te-
rug naar huis. De evacuatie werd georga-
niseerd door de heren Sondaar en
Kappeyne van de Coppello, mijn vader
deed de coordinatie, waardoor hij zelf niet
mee ging naar Heiloo. Wij kinderen zijn
toen samen met mijn moeder gegaan.
Eerst werden we naar station Crailo in
Hilversum gebracht. Dat heeft grote in-
druk op mij gemaakt. Veel later was ik
eens in het Spoorwegmuseum in Utrecht
en toen kwam er iets terug van de angst
die ik als driejarig jongetje heb gevoeld
daar op dat station in Crailo. Ik zag de
scherpe koplampen van een trein recht op
me afkomen en voelde weer die angst van
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toen. Van Crailo gingen we naar Heiloo. Ik
herinner me nog dat we daar niet erg har-
telijk werden ontvangen. Na de lange stof-
fige reis met de locomotief zagen we er
smerig uit. We mochten niet binnenkomen
in het huis, eerst moesten we ons wassen
in een schuurtje. We hebben er maar een
nacht geslapen, gelukkig konden we de
volgende dag weer naar huis . Vader heeft
in de oorlog gewoon z’n werk gedaan. We
hadden het niet slecht. Vader en moeder
werkten ook voor de boeren, af en toe
konden we wat aardappelen halen en va-
der liet zich soms betalen in melk, kaas of
graan. Zo zijn we de oorlog doorgekomen.
Vader werkte ook voor de ondergrondse.
Er waren droppings in de polder, daar
maakte hij spullen voor, hij laadde accu’s
op. 
Er heeft een wind-chatter bij ons op het
terrein  gestaan. Vader had een grote dy-
namo van een vrachtwagen genomen, die
ging de lucht in, er zat een grote propeller
op. Dat ding maakte een vreselijke herrie,
maar de buurt wist waar het voor was. Hij
heeft ook honderden, misschien wel dui-
zenden zg. kraaienpoten gemaakt. Ik her-
inner me dat hij eens z’n handen stak in
de turf die achter zijn werkplaats in het
turfhok stond. Later begreep ik dat daar
een ontvang-en zendinstallatie stond.

Twee keer hebben de SS-ers alles uit het
bedrijf weggehaald. De Duitsers kwamen
erachter dat er gedropt werd, de dijk bij
de molen werd doorgestoken, de polder
moest vollopen. De dijk zakte steeds meer
weg. Er werd onzichtbaar wacht gelopen
om er op toe te zien dat de dijk niet dicht
gegooid zou worden. En er werd gedreigd
dat de vier huizen die daar stonden in de
fik zouden gaan en de bewoners zouden
worden weggevoerd of doodgeschoten.
M’n ouders hebben meegewerkt om zo-
veel mogelijk mensen te laten onderdui-
ken. Er was een hoge militair die twee da-
gen bij ons heeft ondergedoken gezeten.
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Piet Spijker bezig om wa-
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De auto’s van  Kappeyne en Boers heb-
ben in de oorlog verstopt gestaan in de
hooiberg van Spee. 

Na de oorlog. 
Toen de oorlog voorbij was ging alies weer
z’n gangetje. AI sinds voor de oorlog
werkten er meerdere mensen bij het be-
drijf, zoals Thijs Nielen uit Nieuwersluis.
Die speelde ook voor Sinterklaas, m’n zus
was nogal bang voor hem. Op de boerde-
rij van Veenstra (nu van Strijland) woonde
de familie Nagel. Een van hun zonen,
Wout, werkte ook bij mijn vader, net als
Gerrit Spruyt uit Nieuwe ter Aa. Hij is na
de oorlog een eigen bedrijf begonnen. En
dan Aart Alblas uit Loenen, die woonde op
het laantje van Alblas. Ik heb bij hem nog
op schoot gezeten. Arie Versloot werkte

bij ons als electricien, die woonde op de
Mijndensedijk. In de oorlog moest hij voor
de Duitsers in Duitsland werken. Mijn va-
der heeft hem van alles geleerd, hij werkte
ook als smid. Hij is tot z’n 65ste bij ons
geweest. Zoals ik al vertelde ben ik op
m’n veertiende in het bedrijf mee gaan
werken. In 1968 heb ik het officieel over-
genomen. Vader heeft me in de loop der
jaren veel geleerd en me later ook gehol-
pen. Ik heb ook hoefijzers gemaakt en
sierwerk. In Loenen staan verschillende
hekken van mijn hand. In tegenstelling tot
mijn vader heb ik veel opleidingen ge-
volgd zoals voor het repareren van fietsen,
bromfietsen, auto’s etc. Ook op adminis-
tratief gebied: diverse boekhouddiploma’s
en het middenstandsdiploma. leder jaar
veranderde er weer wat en telkens moest
ik opnieuw examen doen, wat bij mij nogal
eens tot irritatie leidde. Hoewel mijn vader
geen enkel diploma had, had hij wel een
groot inzicht. Hij was erg goed in het ma-
ken van berekeningen, b.v. van de draag-
kracht van staal. Het leuke is dat mijn
zoon Martin dat inzicht ook heeft. Hij is
technisch tekenaar en werkt bij de firma
ter Berg in IJsselstein. Ze maken daar o.a.
speciale brandweerauto’s en vrachtwa-
gens. Ik heb de auto-kant van ons bedrijf
het leukst gevonden, van motoren repare-
ren tot uitdeuken en spuiten. Het gaf altijd
veel voldoening als de klant tevreden de
garage verliet. Vanaf het begin hebben we
auto’s van allerlei merken verkocht. Vanaf
1970 ben ik een tijd Talbot-dealer geweest
(vroeger Simca). In 1977 werd het merk en
de productie overgenomen door Citroen,
Renault en Peugeot. Tegenwoordig wer-
ken de autofabrikanten veel meer samen,
om de productiekosten te drukken. 

Het takel-en bergingsbedrijf. 
Voor de oorlog had mijn vader al een
kraanwagen. Het was een auto die in de
oorlog op houtskool-gas liep, ik stookte
de gaspot achter de cabine. Die was 75 x
150 cm., waar dan de houtskool inging.
De kraanwagen werd met de hand be-
diend, aan beide kanten. Zo haalde je met
z’n tweeen de auto’s uit de sloot. Het
maakte niet uit hoe lang het duurde, een
of twee uur, er was nog niet veel verkeer
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op de weg. We hebben deze wagen ook
na de oorlog nog gebruikt. Later waren er
twee kraanwagens en twee transportau-
to’s. De takel- en bergingsafdeling van het
bedrijf vroeg veel van de medewerkers. Zij
waren altijd, ook in de weekends oproep-
baar. En het was niet altijd het leukste
werk, soms maakte je heel akelige dingen
mee. Gelukkig had ik hierin zeer goede
medewerkers, twee van deze mensen
hebben ruim dertig jaar bij mij gewerkt. 
De nieuwe tijd. 
Er is in de loop der jaren veel veranderd.
De motor in de auto is hetzelfde gebleven,
maar ging vroeger bij een reparatie de
motor helemaal uit elkaar, nu gaat alles
computergestuurd. Ook het contact met
de klanten is heel anders geworden.
Vroeger ging de verkoop van tweede-
hands auto’s veel gemakkelijker. Ais je be-
zig was met een inruil wist je al voor wie
de ingeruilde auto bestemd was. Nu zet je
hem neer tot er iemand komt voor een
tweedehands auto. Je kunt niet van tevo-
ren zeggen “die auto ben ik weer kwijt”.
Door alle reclame gaan de mensen nu
overal kijken waar ze het voordeligst uit
zijn. Maar wat nu toch weer erg gaat spe-
len is de betrouwbaarheid van de garages
wat betreft garantie, vooral op tweede-

hands auto’s. Dat vertrouwen is een tijd
weggeweest, ik kreeg weer klanten terug.
Ook het persoonlijk contact met de klant
was vroeger hechter. Je wist bijvoorbeeld
van hem dat z’n vrouw ziek was of dat een
van de kinderen was geslaagd. Dat con-
tact is veel onpersoonlijker geworden.
Omstreeks 1962 waren er plannen voor
het eerste bedrijventerrein op de Werf 1.
Er waren veel problemen bij die plannen
voor uitbreiding en de gemeente werkte
tegen. Jaren later, in 1988 kreeg ik de in-
formatie over werf 2 van Harrie Spruijt. Ik
had 3000 vierkante meter gepland voor
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het bedrijf en zes jaar ontwikkeling inge-
calculeerd. Er zijn vijftien commissies ge-
weest, maar er is nooit iets van de grond
gekomen. Ik ben ook nog met een ander
terrein bezig geweest, daar waar nu het
afvalterrein is. Ik hoop toch nog dat het
bedrijf uiteindelijk gevestigd zal kunnen
worden waar het oorspronkelijk gepland
was op de werf. In 2001 ben ik gestopt
met werken. Geen van mijn kinderen
heeft, mede door alle moeilijkheden rond
de uitbreiding, voor opvolging gevoeld. 

Herinneringen en anekdotes. 
Zoals ik al eerder vertelde, maakte je in
het takelbedrijf vaak nare dingen mee. Zo

werden wij eens geroepen bij een ongeluk
dat was gebeurd op de afslag Vinkeveen
bij de A2. Er was een auto op een stil-
staande vrachtwagen gereden en eronder
geschoven. We hebben eerst de auto on-
der de vrachtwagen vandaan getrokken.
In de auto zaten een man en een vrouw,
beiden Japans. Ik zag al gauw dat de
vrouw haar nek had gebroken. De ambu-
lance was nog niet gearriveerd, er waren
wel twee jonge politieagenten, maar die
deden niet veel. Ik heb de deur openge-
maakt en geprobeerd de man uit de auto
te halen. Ineens zag ik onder de achter-
bank twee kinderschoentjes. Ik heb met
alle macht de achterbank weg kunnen
trekken. Er kwam een jongetje van een
jaar of tien onderuit. Hij bloedde uit z’n
oren, neus en mond. Inmiddels waren am-
bulance-mensen gearriveerd. We hebben
de jongen toen samen op de brancard ge-
legd. Dit verhaal had nog een bizar ge-
volg. De drie overledenen werden naar
Japan teruggevlogen om daar begraven te
worden. Het vliegtuig werd in Egypte ge-
kaapt. Een paar mensen mochten het toe-
stel verlaten en ook de drie kisten gingen
uit het vliegtuig. Dit soort dingen vergeet
je nooit meer. Ik heb mijn mensen op de
takelwagen altijd voorgehouden om hun
hoofd en handen te gebruiken en emoties
zoveel mogelijk buiten te sluiten. Je maak-
te ook leuke dingen mee. Zo was ik eens
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takelwagen van Spijker
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in Maastricht en werd ik aangesproken
door een echtpaar dat mij herkende en blij
was me te zien. Er ging bij mij geen enkel
belletje rinkelen, ik herkende ze absoluut
niet. Tot hun dochtertje met lange pijpen-
krullen aan kwam huppelen. Toen wist ik
het, dit meisje had eens op mijn schoot
liggen slapen toen wij assistentie hadden
verleend op de grote weg en de familie op
een taxi wachtte. Chef-monteur Jan Smits
haalde een auto op die een technisch
mankement had. In de auto zaten vier
nonnen. Die werden in de cabine gepropt,
waar eigenlijk maar plaats was voor twee
passagiers, dus het was erg krap. In
Breukelen kwamen ze een begrafenis-
auto tegen. Nou, zeiden de nonnen, wij
mogen dan wei krap zitten, maar die daar
in die kist, die heeft nog veel minder ruim-
te dan wij! Jan kwam niet meer bij van het
lachen. Op een dag werden wij naar de
Bloklaan geroepen. Er lag een auto in de
sloot met het portier open. Er was politie
bij, maar de chauffeur was nergens te vin-
den. We hebben met een haak een heIe
tijd staan dreggen. Opeens dook aan de
andere kant van de weg een man op uit
de sloot, hij zat onder de troep. De politie
vroeg:”Wat doet U?” ‘ik zoek mijn

auto”antwoordde hij. De man was onder
de weg door door een pijp gekropen. Hij
stonk verschrikkelijk en had ook een
glaasje teveel op! Er was ook eens een
dame die bij de aankoop van een auto op
een speciale manier wilde betalen.
Vroeger ging je bij de verkoop van een
auto de mensen thuis opzoeken. Ik was al
een paar keer bij haar geweest, maar we
konden het niet eens worden over de
prijs. Als allerlaatste bood ik haar een gra-
tis grootonderhoudsbeurt aan de auto aan
als ze die zou kopen. Ze ging de kamer uit
en kwam even later zeer schaars gekleed
terug, ze had aileen een gordijntje om. Ik
heb m’n papieren gepakt en ben wegge-
gaan. Een van m’n collega’s is er wel inge-
tuind, het heeft hem z’n huwelijk gekost! 

Aleid Smid en Anneke Binnerts

Piet Spijker in 2009 


