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Even voorstellen: uw nieuwe secretaris
(door Dick van Koten)

Mijn kennismaking met lJsselmonde liep volgens de meest gebrui-
kelijke weg. Vanaf het begin van de jaren zeventig ben ik veelvul-
dig gebruiker van de Van Brienenoordbrug en rij ik talloze malen
letterlijk over het dorp heen. De brug is dàn nog maar pas, vanaÍ
1964, in gebruik. lkwas me wel eens vaag bewustvan de inbreuk
die ik als weggebruiker maakte op dat rustieke dorp dat op zo,n
wrede wijze door de zuidelijke opzit aangesneden werd. Het groei-
ende verkeer maakte toen al een eerste verkeerslichtregeling, een
pijl-kruissysteem op de noordelijke rijstrook, noodzakelijk. plompt
ga ik in de fout en de politie houdt mij over de brug staande: Mijn
eerste oponthoud in lJsselmonde!
Op 15 april '1974 kom ik's morgens vroeg over de toen vaak ge-
vaarlijk gladde kasseien van de Stadionweg heenscheuren. Op
weg naar mijn nieuwe werkgever in Rotterdam op Zuid in de
Afrikaandenruijk. lk zal het eerste jaar nog in het centrum wonen,
maar na een jaar verhuis ik naar Slikkerveer. Enkele jaren lang rij
ik dan regelmatig onder de Van Brienenoordbrug door VanaÍ de
Hilledijk over de Stadionweg, langs Piet Smit, naar de bovenstraat
in lJsselmonde. De dijk is nog niet op Deltahoogte en de weg gaat
nog dwars door het oude dorp. Bij bakker Vlot wordt vaak net voor
zessen een brood gehaald. Als ik in Slikkerveer een huis aan de
dijk koop en verbouwen ga, kom ik nog vaker in lJsselmonde. De
bouwmaterialenhandel van De Boo heet dan nog geen praxis.
Maar gaandeweg komen daar aan de Stadionweg steeds meer
grotere cash & carrywinkels. De treÍfende Flotterdamse bijnaam
wordt dan al gauw Klein-Belgiël Buurman Frans, in Slikkerveer,
was van boerenkomaÍ uit lJsselmonde. Hij chartert mij om bij de
zagerij van Hulsinga-Altona, op de Aovenàiit< pal naast en oÉdet
de brug, witte zaagkrullen te halen, om het smetten van de aard-
beien op de kleigrond te voorkomen.



Zo heb ik het oude lJsselmonde, dorp en eiland, leren kennen.
Groot-lJsselmonde leerde ik later kennen. Want behalve de door-
gaande wegen, het Station Lombardijen en het politiebureau was
ik nooit verder in de 'binnenlanden' van lJsselmonde geweest.
Lombardijen hoorde voor mijn gevoel daar ook niet bij, evenmin als
het eind van de Stadionweg en de St. Clara.
Niets bleek minder waarl Maar ik kan mij troosten; er zijn meer
mensen die die fout maken. De bekende Rotterdamse auteur op
Zuid, Jan Oudenaarden, maakte zich in een column op Radio
Rijnmond vrolijk over die rare mensen uit lJsselmonde die denken
dat zijn Stadion Feijenoord in hun deelgemeente ligt! Hijweet echt
wel beter, we hoeven hem niets uit te leggen. Alles ten zuiden van
de Nieuwe Maas en ten oosten van de Hilledijk was eens
lJsselmondelOp een fietstocht langs de oude dijken leer ik de
oude situatie in de nieuwe te herkennen. lk maakte die tocht nadat
ik van acht hoog vanuit de Sint Clara geruime tijd de omgeving had
bestudeerd. Het oude patroon dat onder de nieuwbouw was blijven
liggen frappeerde mij. Evenals het verhaal dat ik daarover hoorde:

- De Rotterdamse wethouder Mentink was in de jaren zeventig
ook op zijn fiets geklommen en langs die dijken tussen de nieuw-
bouw door geÍietst. Eén ding werd toen voor hem duidelijk. Wat er
aan oude structuur en bebouwing over was en alleen om economi-
sche redenen nog niet gesloopt was, moest zoveel mogelijk be-
houden en ingepast worden.
Die beleidswijziging maakte lJsselmonde tot wat het nu is. Een
fietstocht met gevolgen dus, die nog steeds te maken is. Ook over
het hele eiland, want er verandert hier voortdurend van alles!

Locus Originis
(door Theo Mulders)

Volgens het katholiek kerkelijk recht is de geboorteplaats (Locus
Originis) van een kind de plaats waar de vader domicilie had toen
het kind geboren werd. Dus als een kind Íeitelijk in een andere
plaats geboren is dan de woonplaats van de vader, dan treÍt men

de doopinschrijving aan in de plaats waar de vader domicilie had.

De geboorteakte van het kind is in de werkelijke geboorteplaats

terug te vinden is. De Nederlandse wet bepaalt niets omtrent de
Locus Originis. De akte van geboorte moet de geboorteplaats van
het kind vermelden, alsmede de woonplaats van de ouders.

Bron: 'Het kerkelijk Recht', 1947, Prot. Dr' Hubertus van Groessen, O.F.M'
Cap en ProÍ. Dr. Clementinus van Vlissingen, O.F.M. Cap.
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ChauÍfeur van bellewagen zou de Riiksweg even nemen
Gevolg: dertien mensen gewond bii een aanriiding onder lJsselmonde

(Van onze verslaggever)

Op de Rijksweg onder lJsselmonde zijn gisteravond te half zes
twee aulo's met topsnelheid op elkander gevlogen waardoor in'to-
taal dertien personen zijn gewond. Komende uit de richting Bolnes,
reed op de Koninginneweg een zogenaamde bellewagen, waarin
twintig arbeiders van de scheepswerÍ Boele & Co. naar huis wer-
den vervoerd. De chauÍfeur van deze wagen, de 23-jarige l. v.d' L',

uit Numansdorp, betoogde lachend tegen de arbeiders, dat hij in
volle vaart de Rijksweg zou ,,nemen", die onder lJsselmonde de
Koninginneweg snijdt.
Even voor het kruispunt gaÍ hij inderdaad vol gas en schoot met

een krankzinnige vaart op een grote tankauto, die voorrang had.

De tankauto werd in de Ílank gegrepen, opzij geslingerd en sloeg
vervolgens over de kop, het gras langs de rijbaan in. De bellewa-
gen, waarvan de voorzijde geheel in elkaar werd gedrukt, werd ge-

deeltelijk versplinterd en kantelde eveneens het gras in.

Wonder boven wonder werden de meeste inzittenden slechts licht
gewond. Acht van hen konden ter plaatse worden verbonden. De

29-jarige A. B. uit Numansdorp, de Z2-iarige G. S. uit Klaaswaal,
de 1S-jarige A. v. d. H. uit Nieuw-Beyerland en de 67-jarige J. M.

V. uit Rotterdam moesten evenwel naar het Zuiderziekenhuis te

Rotterdam worden vervoerd, evenals de S3-jarige chaufÍeur van de

tankwagen, J.2., uit lJsselmonde die een hersenschudding kreeg.

Bron: 'Algemeen Dagblad', 5 juni 1948.

Verzoek

De redactie stelt het bijzonder op prijs indien u, de lezer, een

bijdrage levert ten behoeve van de Nieuwsbrief, bijvoorbeeld een

artikel of een vraag. Op die manier kunnen we in de toekomst
misschien wat vaker verschijnen.

Vragenrubriek

lndien u vragen heeft aan lezers van de NieuwsbrieÍ over alles wat
met het verleden van het Eiland lJsselmonde of directe omgeving
te maken heeÍt, dan kunt u deze insturen op eenzijdig beschreven
papier onder vermelding van "Vragenrubriek NieuwsbrieÍ" aan het

adres Hollands Tuin 77,3078 EE Rotterdam'
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Kwartierstaat Kooijman
(door RoeloÍ K. Vennik)

De vraag of er wel echte lJsselmondenaars bestaan kan terecht
gesteld worden. Zeker toen lJsselmonde in de jaren zestig ging

uitdijen, begonnen de oorspronkelijke bewoners een minderheid te
vormen. Net als het grote Rotterdam, waar lJsselmonde sinds
1941 deel van ging uitmaken, kreeg ons voormalige dorp te maken
met mensen van wie de wortels elders lagen.
Onderstaande kwartierstaat geeft een beeld van hoe het voorge-
slacht van Jan Hendriks Kooijman zes generaties lang uitsluitend
op het eiland lJsselmonde leeÍde, woonde en werkte.

l. (probandus)

1 . KOOIJMAN, Jan Hendriksz., ged. lJsselmonde 5-1 1-1769,
overl. lJsselmonde 29-12-1844, bouwman ald., penningmeester
van de 68 mergen 1812-1844; laagheemraad van Varkensoord
1830-1844, laagheemraad van Oost lJsselmonde 1833,
gemeenteraadslid van lJsselmonde 1833-1844, tr. ald. 15-4-
'1805 Klaasje Pieters de Liister, geb./ged. lJsselmonde 19'127-
7 -1787, overl. lJsselmonde 1 2-5-1 853.

ll. (ouders)

2. KOOIJMAN, HendrikJans, ged. Oost lJsselmonde 10-2-1743,
overl. lJsselmonde 3-7-1 833, landbouwer,
tr. lJsselmonde 1 1-6-1769:

3. OOSTDIJK, Maaike Pleunsdr., ged. Oost-lJsselmonde 26-6-
1746, overl. lJsselmonde 17-1 í -181 3.

lll. (grootouders)

4. KOOIJMAN, Jan, geb. ca.'1710, begr. lJsselmonde 1-5-1780,
landbouwer, schepen van Oost-lJsselmonde, heemraad, tr.:

5. VAN DRIEL, Lijsbeth, ged. Oost-lJsselmonde 1-2-1711, begr.
lJsselmonde 3-1 1 -1772.

6. OOSTDIJK (HORDIJK), Pleun, ged. lJsselmonde 12-3-1724,
begr. ald. 12-9-1789, tr. lJsselmonde 9-1-1746'.

7. VAN DER SINGEL, Ariaantje, ged. lJsselmonde 19-4-1722,
begr. ald. 1B-12-1788.
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lV. (overgrootouders)

8. KOOIJMAN, Pieter Hendriksz., ged. Barendrecht 19-4-1699,
begr.lJsselmonde 4-8-1 753, tr.:

L TOL, Pieternella Jans, ged. Ridderkerk 14-6-1682, begr.
lJsselmonde 1 5-1 -17 54.

10. VAN DRIEL, Pieter Cornelisz., ged. lJsselmonde 7-4-1686,
begr. ald. 28-2-1743,1r. lJsselmonde 30-7-1 707:

1 1 . DE LIJSTER, Jannetje Pieters, ged. lJsselmonde 1 1-1-1682,
begr. ald. 16-1-1760

12. OOSTDIJK (HORDIJK), Arie Cornelisz., geb. lJsselmonde ca.
1680, overl. ald. 1731132, landbouwer,
tr. [2] lJsselmonde 29-12-1730 Dirkje Arense Kermis;
tr. [1] lJsselmonde 6-10-1714:

13. VELTHOEN, Mayke Pleunen, ged. Rijsoord 15-6-1692, begr.
lJsselmonde 1 2-9-1729.

14. VAN DER SINGEL, Cornelis Ariens, ged. Barendrecht 11-3-
1 69'1, begr. lJsselmonde 6-5-1 763,
otr. lJsselmonde 1 -3-1 720:

15. REMMEL, Lijntje Ariens, ged. lJsselmonde 17-4-1689, begr.
lJsselmonde 1 0-1 -17 42.

V. (betovergrootouders)

16. KOOIJMAN( VAN DER KOOIJ), Hendrick Pieters de Jonge,
ged. Oost-Barendrechl -7-1 636, overl. voor Z-7-1699, landbou-
wer, schepen van Oost-Barendrecht 1674,1r. [1] Barendrecht
10-7-1661 Leendenje Leenderts Pors;tr. [2] Barendrecht 7-10-
1678 Neeltje Teunisdr. van der Vliet,
tr. [3] Barendrecht 14-9-'1681:

17. DE GRAEFF, Lijntje Gerritsdochter, overl. lJsselmonde
na 3-10-'1696 (zij hertr. dan met Frans Baardman).

18. VAN TOL, Jan Florisz., ged. Puttershoek 1 B-g-1640, pachtboer,
belijd. Ridderkerk 29-6-1667, tr. Ridderkerk 17-4-1661:

19. NUGTEREN, Maeycken Aerts, lidm. Ridderkerk 2't-1-1651,
(zijtr. [1] Ridderkerk 18-4-1661 Pieter Dircks Meutendijckl.

20. VAN DRIEL, Cornelis Foppe, geb. ca. 1630, begr. lJsselmonde
1A-4-1702, dijkgraaÍ en hoogheemraad te lJsselmonde, kerk-
meester 1663, tr. l1l Elisabeth Gerrits Mijnlieft, tr. [2] ca. 1680:

21. OUWENS, Lijsbeth Clements.
22.DË. LIJSTER, Pieter Pietersz., vlasboer, won. Bolnes,

otr. Ridderkerk 1 2-3-1 679:



23. NIJSSEN, Marytje, geb. Hendrik-ldo-Ambacht, belijd. Ridderkerk
3-7-1692.

24. OOSTDIJK, Cornelis Arense.
26. VELDHOEN, Pleun Arentsen, j.m. van Ridderkerk,

tr. Riisoord 27-1 0-1 680:
27. PLAISIER, Mayken Huijgen, ged. Rijsoord -B-1660.
28. VAN DE SINGEL, Ary Arents, ged. Barendrecht 1 1-7-1655,

tr. Barendrecht 1B-5-1 681 :

29. BRAVENBOER, Ariaentje Cornelisse, ged. Barendrecht 16-3-
1 659.

30. REMMEL, Arien Dirckse, geb. ca. 1655, begr. lJsselmonde
1 6-8-1 71 9, penningmeester Dirk Smeetsland, laagheemraad
van lJsselmonde, tr.:

31 . HORDIJK, Trijntje Pieters, ged. Ridderkerk 4-9-1650, begr.
lJsselmonde 1 6-1 1 -1 706.

Vl. (oudouders)

32. KOOlJMAN,Pieter Fransz, geb. Barendrecht, overl. voor 5-3-
1638, landbouwer, tr.:

33. VAN DER LINDE, Maeycken Pieters, overl. ca. -3-1638.
36. VAN TOL, Floris Dircksz., tr.:
37. CLAESDR., Janneke.
38. NUCHTEREN, Aert Adriaensz., bouwman te Ridderkerk ca.

1608-1655, tr. ald. 21-9-1636:
39. CORNELISDR., Elisabeth.
40. VAN DRIEL, Daniel Fopsz., geb. ca. 1565 - overl' na 7-4-1634,

tr. vermoed. Ridderkerk:
41. ROMEYN, Aeltge Cornelisdr.
42. OUWENS, Clement Pleunen, geb. ca 1610, collecteur van de

bieren te lJsselmonde, tr.:
43. SPARREBOOM, Jannetje Ariens, geb. ca. 1613, overl. voor

6-1 1 -1 680.
52. VELDHOEN, Ary Pleunen, ged. Ridderkerk 29-9-1630.
54. PLAISIER, Huyg Fransz., ged. Rijsoord 2B-B-1630, kastelein,

tr. :

55. HUPSE, Trijntke Leenderts, ged. Rijsoord 26-12-1632,
dienstmaagd.

58. BRAVENBOER, Cornelis Cornelisz., ged. Barendrechl 22-10-
1623, lr. ald. 22-9-1654:

59. GEENE, Maria, geb. lJsselmonde ca. 1625.
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Boekbespreking

' Drie Verwa,,. o"=,":ï::: ï:ïHl^ï,,,,,dse ei rande n ca
1350-1650)', door lr. C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Waardei
Rotterdam, 1998,506 pag., ISBN 90 73240-15-8-.

De aÍgelopen veertig jaar hebben een groot aantal publicaties met

als onderwerp de diverse geslachten Van Driel het licht gezien.
Een uitgebreid werk als dit is echter van een andere grootte. De
behandeling van de geslachten Van Driel valt in drie belangrijke
groepen uiteen. Ten eerste een Íamilie in de Zwijndrechtse Waard,
Ridderkerk en Dordrecht, die aanvangt met Jan van Driel (ca.

1325-na 1382). Dan een geslacht uit lJsselmonde, Rotterdam en
de Group, die Pieter Dircksz als stamvader heeÍt, geb. ca. 1455,
landpoorter van Dordrecht, heemraad en schout van West-
lJsselmonde; gehuwd met een meisje uit het nageslacht van de
bovengenoemde Jan van Driel. En ten derde een geslacht Van
Driel dat voornamelijk te vinden is in Barendrecht, Poortugaal en
Strijen, afstammend van Jonge Heijn Heijnsz (ca. 1420-na 1475),
de grootvader van ene Hendrik Aefis die trouwde met Lysbeth
Pieters, een nakomeling van de eerder genoemde Pieter Dircksz.
Hoewel deze Íamilies allemaal een gemeenschappelijke voorvader
hebben, is er buiten deze groepen in dit werk niet gekozen voor al
te speculatieve en hypothetische verbanden die de kwaliteit zou-
den kunnen verminderen. Deze overige, niet met zekerheid plaats-
bare personen met de geslachtsnaam Van Driel, zijn in een apart
hoofdstuk vermeld.
Ook is in een bijlage aandachl besteed aan het ministeriale ge-
slacht Van Driel uit Gelre, waarvan de stamvader Alardus reeds in
de 12e eeuw is vermeld.
Het boek geeft voorts duizenden noten en bronvermeldingen die
de waarde van deze publicatie nog verhogen.
De auteurs zijn bekend van een groot aantal gedegen publicaties
over Zuidhollandse geslachten. Het is op zichzelf al een bijzondere
prestatie te noemen, een Íamilie op deze wijze te behandelen. Het
onderzoek strekt zich uit over de periode ca. 1350-1650, een tijd
waarin tal van hindernissen opdoemen die voor de gemiddelde ge-
nealoog vaak moeilijk te nemen zijn door het ontbreken van primai-
re bronnen. Na ruim vijf jaar onderzoek ligt er nu een publicatie die
als voorbeeld kan dienen hoe een op wetenschappelijke wijze ge-
schreven genealogie er qua vorm en inhoud zou moeten uitzien.
Felicitaties aan de samenstellers zijn zeker op hun plaats; om een
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dergelijk boek samen te kunnen stellen is veel doorzettingsvermo-
gen, inzicht, tijd, en vooral kennis nodig.
Het boek is te bestellen door overmaking van / 89,- (incl. verzend-
kosten) op Postbank rek. nr. 23300't1, t.n.v. K.J. Slijkerman te
Waarde (Zld.).

Rotterdam Culturele HooÍdstad 2001

Rotterdam is in 2001 Culturele HooÍdstad van Europa. Om dit op
passende wijze te vieren, overweegt het Bestuur om in dat jaar iets
speciaals te organiseren. Heeft u ideeën over hoe wij dit op origi-
nele wijze kunnen doen, neemt u dan contact op met het
Streekarchief ; in persoon, per brieÍ oÍ per telefoon.

dhr. JozeÍ van der Ent f
Op 2 Íebruari ontvingen wij het bericht dat de heer Jozef van der
Ent, een van onze leden van de werkgroep en samensteller van de
genealogie Van der Ent, op 29 januari j.l. op 6g-jarige leeÍtijd is
overleden.
Twee medewerkers van het StreekarchieÍ hebben de crematie-
plechtigheid bijgewoond. Wijwensen zijn vrouw, kinderen, kleinkin-
deren en verdere familie alle sterkte toe.

Sluitingsdata Streekarchief Eiland lJsselmonde

Het Streekarchief zalop de volgende data gesloten zijn:
Hemelvaartsdag 13 mei, vrijdag 14 mei, 2e Pinksterdag 24 mei
1 999.

Openingstijden:
Adres:

Openingstijden / adres

maandag Vm vrijdag:9:00 - 15:00 uur
Hollands Tuin77
3078 EE Rotterdam
ter. (010) 482 5758



Van de penningmieer*ter

Het gebruik leed dat penningmee*ters rle gelvoonte hr:hben cim
heÍ voorjaar to gebruiken om het 'oude' boekjaar af te sluitein.
OmtJat oen stichling Sëen ledenvorgacl**ring l<*nt, krijgon ctona-
teurs geen informatie omtrent de financi{íle gans van zaken. Orr
dit gemie *p te heffen trett u hieronder een verl<orte staat vun
baten err lasten aan. ïer vergeiijking zijn do cijfers van lSgZ er-
naast gezel.

Staatvan haten en lasten over 1$§ï - 1${}$

onsshilvuslr-qgglrs-sz| "-*--
Netto balen s.376 19.488

Ksqlsn:

l-onon incl. soc. lasten 0 U

Aïschrijvingen 0 {)

Vrijwilligers 144 22ö

Hulsvesïing 2.9'15 2.881

Machinekoslen u75 1.8Í]Í1

Puhlic [ïelatione 5Ë) ij{i 1

l(anloorkosten 1.88'1 1.3 rÍ)

Bostuurskoston 411 261

ArchioÍkosten 2.610 4"í"i22

Ëinancioringskosten -^t t ---ie3

Bijz. balen en lasten 358 1.655

Totale lasten s.1 $2 12.1)6"1

0venschot 184 .-.$ J O


