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Wie betaalt de Veerman . . .

(door Theo Mulders)

ln het Oud Notarieel ArchieÍ van Ridderkerk-Ri.isoord, lnv. nr. 6991,
troÍ ik twee verklaringen aan betreffende een onenigheid over be-
taling van het pontgeld:

"Op ten 6e augustus 1664

Tijs Janse, oud 32 jaar, Mr. Henrik Lansbergen, schoolmeester,
oud 33 jaar, Cornelis Henricxe van Woerden, oud 23 jaar en Dirck
Janse van Hamont, oud 20 jaar, allen wonende te lJsselmonde
verklaarden op verzoek van Mathijs Schiltman en Jacob van
Ardennen, veerlieden van het Cralingse Veer te lJsselmonde, dat
4 augustus laatst leden wilde overvaren, Jan Joosten Bras, wo-
nend te Rotterdam met zijn speelwagen en paard. Hij had zijn
zoon als knecht bij zich. Op de pont bevonden zich Jacob
Engelsen en Jan Pieterse, beiden knechts van de requiranten. Hij
weigerde om pontgeld van zes stuivers, seggende vijf stuivers te
willen betalen. Hij verliet de pont weer. Joncheer Willem van der
Duijn trachtte te bemiddelen. Getuigen: Pieter Gerritse van Golen
en Wouter Dirxse Verduijn, Heemraad te Ridderkerk E.V.Grijp."

"Op ten 9e augustus 1664

Teunnitgen Pieters Soetendijk wonend Cralingseveer, oud 30 jaar,
verklaarde op verzoek van Mathijs Schiltman en Jacob Vaasse van
Ardennen, veerlieden van het Cralingseveer te lJsselmonde, dat 3
dagen geleden Jan Joosten Bras met vier personen en zijn wagen
en paard overgezet wilde worden. Er was ongenoegen over papie-
ren en er dreigde een gevecht te ontstaan. Ook aanwezig Pieter
Gerritse van Golen. Getuigen: Thomas van der Helm, deurwaarder
en Cornelis van der Grijp, wonend te Dordrecht. E.V. Grijp."



Geologische voorgeschiedenis
(door Dick van Koten)

ln 1955 was er in Rotterdam de E55 op het terrein waar nu Dijkzigt
ligt. De NAM, Nederlandse Aardolie Maatschappij, gaÍ daar een

demonstratie van een olieboring. Toen er echte olie omhoog kwam
was dat een complete verrassing!
Al een jaar later, in 1956 na uitgebreid seismisch onderzoek, trok
de NAM naar het dorp lJsselmonde. De eerste boorput werd ge-

slagen tussen de Zomerkade en de Kreekkade, waar nog steeds
een meetstation staat. ln een interview in een informatiekrant van
de NAM uit 1986 haalt Geerl de Lange, die van meet af aan hier bij

de boringen betrokken was, herinneringen op aan die tijd:
Die eerste put was meteen raak. We haalden er honderd kubieke
meter per dag uit en al vrij spoedig volgden er nieuwe boringen:
aan de Noorderhelling, de Kraaijeveldstraat en de Dwarsdijk. Het
waren in het begin allemaal zelfspuitende putten, dat wil zeggen
dat de bodemdruk het mengsel van gas en olie vanzelf naar boven
bracht. Maar die vreugde was van betrekkelijk korte duur. De ja-

knikkers worden dan een bekend verschijnsel.-
lJsselmonde/Ridderkerk werd het grootste olieveld in West-
Nederland. De putten worden nu, na veertig jaar, afgebouwd en

dichtgemaakt. De Deelgemeente maakt zich op om de leeggeval-
len locaties van een nieuwe bestemming te voorzien. ln totaal is er

zo'n 20 miljard kubieke meter olie boven de grond gehaald.

Waar kwam die olie vandaan? Voor een antwoord op die vraag
moeten we zo'n 150 miljoen iaar terug. Deze streek was toen een

zee-arm die in het westen naar open zee leidde. Aan de zuidzijde
en de noordzijde was er vast land en hoe de oostelijke begrenzing
liep is niet met zekerheid te zeggen. De rivieren voerden zand en

steen aan en in de ondergrond worden de stille getuigen daarvan
nog teruggevonden in plantenresten en stukjes steenkool. Maar
fossielen en schelpen worden er nauwelijks gevonden want daar-
voor was het leeÍmilieu te onstuimig. Op het zand werden weer

dikke kleilagen aÍgezet. Dat hele gebied van zanden en klei wordt
in de geologie, de wetenschap die de geschiedenis en samenstel-
ling van onze aardkorst bestudeert, de Delflandgroep genoemd.

Daarop heeft zich een zandlaag gevormd die 150-180 meter dik is
en die lJsselmonde-zandsteen heet.
Er zijn in Zuid-Holland meer van die zandsteenlagen, met name

Berkel en Rijswijk. ln die zandsteenlagen ontstonden scheuren

toen AÍrika tegen Europa aanbotste. Overigens verliep dat proces,
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waarin ook de Alpen zijn ontstaan, in een tijdsbestek van duizen-
den jaren. ln de ondiepe warme zee die hier toen ontstond, werd
vette zeeklei aÍgezet met allerlei gravende en kruipende diertjes en
organismen. Uit de ingedikte plankton, algen en bacteriën is in de
eerder gevormde aardscheuren aardolie ontstaan.
Door verzakking van het oppervlak bevindt zich dit nu op een diep-
te tussen de 1'100 en 1640 meter. Bij het boren op die diepte komt
ook veel water omhoog dat door het indikken zo'n dertig maal zou-
ter is dan gewoon zeewater. Het voert te ver voor dit korte bestek
om het boorprocédé te beschrijven, maar dat het met enig onge-
mak en lawaai voor de omwonenden gepaard ging kunnen veel
mensen in lJsselmonde u nog welvertellen.

ln het eerder genoemde interview met Geert de Lange wordt nog
een verhaal uit het eind van de jaren zestig opgedlst. Een put was
niet goed afgesloten en kwam 's avonds in actie. Maar liefst vijf
Ílats (auto's en wasgoed!) zaten onder. Na het uitdelen van was-
benzine kon aan het schoonmaken worden begonnen.
ln de loop der jaren werden de technieken steeds perfecter en
werd er steeds minder overlast veroorzaakt. ln 1986-87 werd er
nog een laatste grote reeks van boringen uitgevoerd. Aan de eisen
voor de omgeving en het milieu moest toen nog meer aandacht
besteed worden. Want lJsselmonde was inmiddels nogal gegroeid
en tal van locaties lagen al midden in bewoond gebied. Zo'n 130
putten waren er toen al geboord of herboord, waarvan zo'n 60 nog
in actie waren. Eén boorlocatie bevond zich aan de overzijde van
de Nieuwe Maas. Op het hele eiland lJsselmonde zijn verder geen
geschikte boorlocaties gevonden, met één uitzondering, in 1982,
onder de raffinaderijvan Shell in Pernis!

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 heeft, dan kunt u deze insturen op eenzijdig beschreven
papier onder vermelding van "Vragenrubriek NieuwsbrieÍ" aan het
adres Hollands Tuin 77,3078 EE Rotterdam.

99-01 Klootwijk
Johannes Petrus (Wiekeraat) tr. Heerjansdam 5-6-1716 Maayke
Leenderts Klootwijk. Gevraagd de ouders en eventueel de
grootouders van Maaike.
* J. Kooijman, Aalsdijk 325, 3079 RH Rotterdam.



ln Naam van Oranje...
(door Theo Mulders)

Tussen de huwelijksakten van het jaar 1875, van het dan nog zelf-
standige Charlois, troÍ ik een akte (nr. 39) aan met een bijzondere
inhoud, betrekking hebbende op de erkenning van een kind.
Het betreft de reeds op 19 september 1873 te Katendrecht door
Pieter de Waard erkende Neeltje (akte nr. 43), welke geboren werd
als buitenechtelijk kind van Elizabeth Bezemer te Katendrecht op
18 juli 1870. Daar het huwelijk tussen Pieter de Waard en
Elizabeth Bezemer had plaatsgevonden op 6 juni 1873 te
Katendrecht, dus nog voor de genoemde erkenning diende, tenein-
de rechtsgeldigheid te krijgen, de erkenning door de Kroon be-
krachtigd te worden door de afgifte van brieven van wettiging.
Een dergelijk Koninklijk Besluit werd pas dan genomen na inge-
wonnen advies door de Hoge Raad. Hieronder de volledige tekst
van eerder genoemde akte.

Huwelijksakte nummer 39 Charlois 1875
"ln het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig den twaalÍ-
den Augustus is door ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der Gemeente Charlois alhier ingeschreven, het navolgende: Wij
Willem lll bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van
Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz. enz. enz. 

-N32, Allen die deze zullen zien of hooren lezen, Salut,!
doen te weten dat Ons is aangeboden het verzoek van Pieter de
Waard en Elizabeth Bezemer, echtelieden, wonende te Charlois,
strekkende ter bekoming van brieven van wettiging voor hun doch-
ter Neeltje vr de voltrekking van hun huwelijk geboren en die zij
verzuimd hebben vr oÍ bij het aangaan van dat huwelijk te erken-
nen, en dat wij daarop beschikkende, uit krachte van art. 32 van
het Burgerlijk Wetboek te verzoek ingewilligende, het genoemde
kind den 18e juli 1870 geboren en onder den voornaam van
Neeltje in den registers van de burgerlijke stand der gemeente
Katendrecht ingeschreven als natuurlijk kind van Elizabeth
Bezemer, voorts afzonderlijke akte van den 19e september 1873
voor den ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente
Katendrecht door de supplianten erkend, hebben gewettigd gelijk
Wij wettigen bij dezen, met last op den bevoegden ambtenaar van
de burgerlijke stand aan wien dien brieven door de belanghebben-
de zullen worden vertoond om die in te schrijven in de loopende
huwelijksregisters, als mede om daarvan melding te maken op den
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kant, zoo van de geboorteakte van dat kind als die der erkenning
gegeven te Het Loo, drie-en twintigste November des jaars acht-
tien honderd vierenzeventig, onder het zegel van den Staat, gete-
kend, Willem, De minister van Justitie, Geteekend van Lijnden van
Sandenburg. Hebbende deze inschrijving plaats gehad ten verzoe-
ke der belanghebbenden en op vertoon der Brieven van wettiging,
in originali. Den Ambtenaar van den Burgerlijke Stand".

Scheepsbouw in vroeger tijden
(door Dick van Koten)

Pieter Jansz. de Koning, geboren in 1630, was de veerman van
het Kralingse veer in lJsselmonde in de tweede helft van onze
Gouden '17de Eeuw. Zijn zoon Fop Pietersz., die leefde van 1660
tot 1725, werd Meester Scheepstimmerman en het geslacht De
Koning zou meer dan twee eeuwen lang een scheepswerf beheren
achter de Bovenstraat aan het Zuiddiepje op een plek die nu pal
onder de Van Brienenoordbrug ligt.

De laatste scheepsmakers in dat geslacht waren de gebroeders
Arie Johannes en Johannes Jacobus van wie omstreeks l BBB de
werf overging aan J. Overweel, een schoonzoon van Johan de
Koning. ln 1927 ging de werf over in de handen van de heer W.
Grevenstein. Het specifieke type boten dat hier vanaÍ de 17de
eeuw tot het midden van deze eeuw gebouwd werd staat bekend
als poonschepenen. Daarop komen we in een volgende aflevering
nog graag terug.

In 'Het Koningrijk der Nederlanden', van J.L. Terwen (1813-1873)
dat in 1858 werd uitgegeven te Gouda komen we de volgende be-
schrijving tegen:
"lJsselmonde ligt recht tegenover de uitmonding van de
Hollandsche lJssel aan de Nieuwe Maas. Het dorp oogt fraai vanaÍ
de zi.ide van die rivier. Het telde in 1856 2.680 inwoners op een to-
taal van 3.258.227 Nederlanders. Het merendeel van de inwoners
van lJsselmonde waren ambachtslieden, zoals arbeiders toen ge-
noemd werden. Zij werkten op drie scheepstimmerwerven, een
touwslagerij, een blokmakerij, een steenbakkerij, een Íabriek voor
het creosoteren van hout en een stoomwerktuigenfabriek".

De drie scheepstimmerwerven waren toen belangrijk voor
lJsselmonde. Maar ze waren nog belangrijker geweest, want aan



het eind van de 18de eeuw waren er, volgens de Regt, maar lieÍst
negen scheepstimmerwerven, waarop jaarlijks 18 à 20 nieuwe
vaartuigen werden gebouwd, vooral zogenaamde kopjachten of
ponen, meldt hij ook. Een groot aantal nevenbedrijven hield toen
een groot aantal mensen aan het werk. En hij noemde vijÍ smede-
rijen, drie schilderswinkels, een touwbaan, een zeilmakerij en een
pomp- en blokmakerij. De bedrijvigheid is dus toen in korte tijd veel
minder geworden constateren we. En van een van die verdwenen
bedrijven is nog een anekdote bewaard gebleven.

ln een brief van 29 augustus 1933 van de lJsselmondekenner
P.Spruit vinden we nog een enkele bijzonderheid uit die tijd. De
brieÍ is aÍkomstig van notaris M. Hey te den Briel. Deze was een
kleinzoon van de scheepsbouwer De Koning te lJsselmonde. De
notaris vertelt hierin, dat hij heel vaak van zijn grootvader het ver-
haal gehoord heeft dat de scheepsbouwers Gebroeders Van Esch
in lJsselmonde een minder fraaie rol hebben gespeeld tijdens de
Franse tijd. Toen de Fransen weer waren vertrokken richtte de
volkswoede zich tegen Van Esch. Een op hun werf in aanbouw
zijnd schip werd kort en klein gehakt. Dit voorval herinnert ons le-
vendig aan de dagen die volgden op onze bevrijding in 1945,
voegt meester Baars daar in 1950 nog aan toe.

Over Mr Hey, een kleinzoon van De Koning, kunnen we nog meld-
den dat hij in zijn tijd bekend stond als een kenner en expert van
oude schepen. Toen voor het bezoek van de Koningin aan Den
Briel in 1922 een schilderij gemaakt moest worden over 1 April
werd de weergave van de Geuzenschepen door hem aÍgekeurd,
als zijnde historisch niet juist. Mr Hey was ook betrokken bij het op-
richten van het Nederlandsch Openlucht Museum in Arnhem.

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 uitgebreider verschijnen.

Te koop bij het StreekarchieÍ

Edities van het Algemeen Dagblad over de periode 1948-1970
voor / 7,50 per stuk (uitverkochte nummers voorbehouden).
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Sluiting van Streekarchief zomervakantie

Het StreekarchieÍ is in de zomervakantie twee weken gesloten en
wel van 26 juli tot en met 6 augustus. Vanaf 9 augustus is het
StreekarchieÍ weer geopend.

Aanwinsten Streekarch ief
(door Theo Mulders)

De volgende aanwinsten zijn recentelijk in het bezit gekomen van
het Streekarchief:

Algemeen:
Op 23 april 1999 is het archief van de lJsclub "Thialf" te West-
lJsselmonde, lopende van 1901 tot 1999, overgedragen aan het
StreekarchieÍ.

Enige maanden geleden ontvingen wijvan de heer D.A. de Koning
uit Delft genealogische gegevens en een aantal boeken ten behoe-
ve van onze bibliotheek.
De genealogie De Koning is gebaseerd op het scheepmakersge-
slacht, dat tot begin jaren zestig in lJsselmonde was gevestigd.
Het geheel omvat veel kopieën van notariële akten, corresponden-
tie en daarnaast kadastrale gegevens. Wederom een aanwinst
voor het StreekarchieÍ en een fraaie aanvulling op de geschiedenis
van lJsselmonde.

Transcripties:
Van een van onze vrijwilligers in het ARA te Den Haag, dhr.
Julsing, ontvingen wij de handgeschreven transcripties uit het Oud-
Rechterlijk ArchieÍ van Ridderkerk met de lnv. nrs. 68-71, be-
treffende geregelde minuten van geprotocolleerde testamenten,
akten van uitkoop, enz. over de periode 1724, geregelde huurce-
dels 1706-1736 en akten van taxatie 1733, en minuutaangiften van
transporten voor de 400ste penning 1724 en 1730. Van lnv. nr. 68
is een alfabetische naamlijst gereedgekomen.

Gereedgekomen indices:
. Tienjarentafels BS Hoogvliet, huwelijken 1B1B-1892.
. idem, overlijden 1818-1892.
. BS Charlois, geboorten 1821-1830,
. idem, huwelijken 1812-1895,
. idem, overlijden 1812-1895.



Boeken:
.'Het bezoek van Napoleon aan Rotterdam, 25-27 oclober 1811',

Dr. W,F. Lichtenauer, 1963, 115 blz.
.'Voor de stad, Íotografieën uit de Rotterdamse haven 1948-1970',

Daniël van de Ven, 1996, 42blz.
.'De Triomftocht van de Brienenoord, ontwikkeling, bouw, transport

en montage in woord en beeld', H. Crucq, 1989, 96 blz.
.'De Tram verdwijnt....', De geschiedenis van de stoomtram op de
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden in de laatste dertig jaar van
haar bestaan, Pleun Fl. Troost, 1990, 144 blz.

.'Geschiedenis van het Persoonlijk Leven, de Gemeenschap, de
Staat en het Gezin, 1600-1800', onder redactie van Georges
Duby en Phillippe Ariàs, '1989, 275 blz.

.'Geschiedenis van het Persoonlijk Leven, het lndividu in het
Íeodale Europa', onder redactie van Georges Duby en Phillipe
Ariàs, 1987, 29O blz.

.'Pioniers, Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs te Ridderkerk
in de loop der eeuwen', door A.J. Bouwman, 1949, 115 blz.

. 'Verolme - Memoires', Ad Donker, 1971, 276 blz.

.'Cornelis Verolme, Koning van de Stapelloop', Link van Bruggen
en H.J. Waalwijk, 1965, 166 blz.

.'Rotterdamsche Droogdok Maatschappij', Evert van der Schee,
1998, 156 blz.

.'GensNostra', jaargang 1 998.

Genealogische aantekeningen :

. Parenteel Willem Nouwe

. Genealogie Scheurwater

. Genealogie Vlasblom

OPENINGSTIJDEN i ADRES

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9:00 - 15:00 uur
Adres: Hollands Tuin 77

3078 EE Rotterdam
tel. (010) 4825758
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