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Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Meerdere lezers gingen u al voor en gaven gehoor aan onze oproep om leuke verhalen aan 
te leveren voor de nieuwsbrief en website, waarvoor onze hartelijke dank! De redactie en 
het bestuur blijft u oproepen om vooral copij in te sturen. Op onze website vindt u het 
redactiestatuut en de standaarden waar ingezonden stukken aan moeten voldoen. 

Namens Bestuur en Redactie, 

Marcel Verhoef 

MEDEDELING: 

De zomersluiting is dit jaar van 8 juli 2017 tot en met 20 augustus 2017. Op maan-
dag 21 augustus 2017 is het Streekarchief weer geopend en staan wij weer klaar 
om u met raad en daad bij te staan. 
 
Op woensdag 28 juni 2017 is het Streekarchief gesloten i.v.m. de paardenmarkt 
van IJsselmonde. Het Streekarchief is die dag aanwezig met een stand in de Adri-
aen Janszkerk. U bent daar uiteraard van harte welkom! 

Portretfoto Willem van der Vorm  
(Foto: Collectie Stadsarchief Rotter-
dam) 

Foto van de paardenmarkt in het oude IJssel-

monde (Foto: Jan Plaisier) 
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De zomer staat weer voor de deur en in (Oud) IJsselmonde begint de zomer traditio-
neel met de jaarlijkse Paardenmarkt. De Paardenmarkt vindt deze keer plaats op 28 
juni 2017 en viert hiermee gelijk een jubileum. Sinds 1978, toen er een herstart 
werd gemaakt, is het alweer de 40ste editie van de paardenmarkt, die voorheen 
een onafgebroken traditie kende van 250 jaar (1701-1951). Het Streekarchief is ge-
durende deze dag weer aanwezig in de Adriaen Janszkerk en daarom zal de locatie 
aan de Herenwaard die dag gesloten zijn. Ter gelegenheid van dit jubileum vindt u 
in deze nieuwsbrief een artikel over de geschiedenis en het ontstaan van ’onze’ 
Paardenmarkt. 

Verder kunnen wij bekendmaken dat het bestuur inmiddels versterkt is met een 
nieuw lid, de heer Gerard van Winkelhoff. Een niet geheel onbekende achternaam  
in IJsselmonde. Hij stelt zichzelf aan u voor op bladzijde vier. 

Inmiddels is de DVD “de Tienden van IJsselmonde” in productie genomen en is deze 
beschikbaar via de webwinkel op onze website. De DVD zal ook op het Streekarchief 
te verkrijgen zijn. 

In deze editie een artikel over Willem van der Vorm die al eerder aandacht heeft 
gekregen in onze Nieuwsbrief (edities Winter 2010 en Voorjaar 2011), maar die nu 
aan bod komt in het kader van de serie ‘bekende IJsselmondenaren’, dus meer ge-
focust op zijn relatie met IJsselmonde en inclusief zijn kwartierstaat. Ook vind u een 
artikel over de geschiedenis van de “Stichting Sonneburgh”. De geschiedenis van 
deze Stichting houdt nauw verband met de eerder genoemde Willem van der Vorm. 

Ook staat de traditionele zomersluiting weer voor de deur. Het Streekarchief zal dit 
jaar gesloten zijn van 8 juli tot en met 20 augustus 2017. Op maandag 21 augustus 
2017 is het Streekarchief weer geopend en zijn onze vrijwilligers weer aanwezig om 
u met raad en daad bij te staan. 

Wij wensen u veel leesplezier en een goede vakantie/zomertijd met veel mooi weer, 

 

                  Het Bestuur 
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Even voorstellen: nieuw bestuurslid Gerard van Winkelhoff 
 
Sinds 1 mei is het Streekarchief een bestuurslid rijker, de heer Gerard van Winkel-
hoff, een welbekende achternaam in IJsselmonde, stelt zich hieronder aan u voor. 
 
Ik ben Gerard van Winkelhoff, 64 jaar, Rotterdam-
mer (woonachtig op de Kop van Zuid), en al 35 jaar 
een verwoed genealoog. Hierdoor kwam ik onge-
veer 25 jaar geleden in contact met het Streekar-
chief, dat indertijd nog was gevestigd aan de Hol-
landsche Tuin. De Van Winkelhoff ’s “spoelden” in 
1703 vanuit Arnhem aan in IJsselmonde, en hebben 
vele generaties deel uitgemaakt van, en met mo-
menten zich op verschillende gebieden verdienste-
lijk gemaakt in, deze kleine gemeenschap. De oor-
spronkelijke naam was overigens Van Wickelickhoff, 
in alle mogelijke varianten. Deze familie bestond 
vooral uit meestertimmerlieden, schoenmakers, en enkele maritieme beroepen. 
De familie woonde op verschillende adressen in Oud-IJsselmonde in de Boven-/
Dorpsstraat en Benedenstraat en vermengde zich met diverse bekende families in 
dit dorp: de Saly’s, Tazelaars, Van Driels, etc. In 1820 besloot mijn betovergrootva-
der echter het dorp te verlaten en de Alblasserwaard in te trekken, richting Mole-
naarsgraaf, Bleskensgraaf en later Alblasserdam. In 1934 verhuisden mijn grootou-
ders echter weer naar Rotterdam-Zuid. 
 
Ik heb 20 jaar op de afdeling Economie van de gemeente/haven van Rotterdam 
gewerkt en ben dus vertrouwd met het reilen en zeilen van onze mooie stad.  
Daarom was ik uiteraard ook op de hoogte van de nieuwe locatie van het Streekar-
chief en besloot het archief te bezoeken. Van het één kwam het ander en per 1 
mei ben ik begonnen als bestuurslid en medewerker van het Streekarchief. Als lid 
van een enthousiast team heb ik mijn draai inmiddels gevonden en heb mijn eer-
ste NGV-dag in Vlaardingen al achter de rug. En bij het transcriberen van de eerste 
tien pagina’s van het kerkboek van IJsselmonde kwam ik de eerste Van Winckeling-
hoff (Antonie) al tegen. Dat motiveert!  
 
Ik hoop binnen enkele weken met iedereen kennis te hebben gemaakt en me 
enigszins te hebben ingewerkt. Ik kijk uit naar een prettige en inspirerende samen-
werking met iedereen! 
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Dag van de Middeleeuwen 
 
door Peter den Hartog 
 

Zaterdag 13 mei 2017 was het Streekarchief Eiland IJsselmonde aanwezig op de 
door de afdeling Rotterdam e.o. van de Nederlandse Genealogische Vereniging 
(NGV) georganiseerde genealogische “Dag van de Middeleeuwen”.  
 
In de stand van het Streekarchief werden de diverse publicaties en uitgaven van 
het Streekarchief te koop aangeboden. Daarnaast werd op een scherm de aan-
dacht gevestigd op de Digitale Database van het Streekarchief, beelden getoond 
van de succesvolle DVD “Oud Notarieel 
Archief IJsselmonde” en de binnenkort 
te verkrijgen DVD over “De Tienden van 
IJsselmonde”. 
 
Naast de commerciële activiteiten is een 
dergelijk evenement ook een bij uitstek 
een goede gelegenheid om de banden 
met de diverse genealogische verenigin-
gen/stichtingen weer aan te trekken. 
 
 

ERRATA Kwartierstaten Arie Maaskant en Jaantje Schreuder 
 
Van een aantal lezers kregen wij verbeteringen en aanvullingen op de kwartiersta-
ten van Arie Maaskant en Jaantje Schreuder uit de vorige nieuwsbrief, die we u 
niet willen onthouden: 
 
Aart Huijgen Maaskant is overleden op 4-1-1868 en gehuwd op 28-1-1814, 
Huijg Franken Maaskant is overleden op 24-7 (Hooimaand)-1810 
Frank Cornelisz. Maaskant is gedoopt op 24-8-1710 
Adrianus Arijsz. Molendijk is geboren op 10-8-1769 en overleden op 3-9-1823 
Cornelis Jansz. van Gelder is gedoopt 7-12-1721 en begr. te Rhoon (imp. 2-4-1788) 
Adriana Hendriksdr. in ‘t Veld is ± 1766 geboren in ‘s Gravendeel, hier was ten on-
rechte een geboortedatum opgenomen. Deze bleek gebaseerd te zijn op een bere-
kening aan de hand van de vermeldde ouderdom bij overlijden (jaren, maanden en 
dagen), deze kon niet met andere bronnen worden geverifieerd en is daarom ge-
schrapt. Zij is op 11-3-1847 overleden te Charlois. Wij bedanken onze oplettende 
lezers en excuseren ons voor de in de kwartierstaten geslopen foutjes. 
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Verhalen uit de Vierschaar: “Wat hooren wij seggen van die menschen”  

door Harry Aardoom 

 
Op 9 oktober 1706 werd er bij notaris van Lieshout en zijn klerk Johannis de Vos in 
IJsselmonde een akte gepasseerd met een wel heel opmerkelijke inhoud.  
 

Het gebeurde op verzoek van Pieter 
Clemen Ouwens, wonend onder IJssel-
monde.  
 
Leijntie Jans, de vrouw van Sijmon 
Ariense, kwam op 3 maart 1706 in het 
winkeltje van de zusters Pietertje en 
Maerigje Leendert op IJsselmonde om 
wat textiel te kopen. De zusters, 49 en 
47 jaar oud, vroegen aan Leijntie: “Wel 
Leijntie, wat hooren wij seggen van de 
menschen, heeft Pieter Clemen bij u op 
t bedden gelegen off willen comen off 
qualyk gehandelt ?” Leijntje was verbijs-

terd. Ze ontkende: “Seggen de luyden dat, dat liegen se, de man heefft mijn hand 
off vingers aengeraekt. Hoe kan imand seggen …?”  
Waarop de roddelende zusters zeiden: “Wij hebben hooren seggen dat gij geweld 
riept off schreeuwende om hulp.”  
Toen werd Leijntie boos, en zei: “Want waarom souw ik roepen als niemand myn 
quaed doet?”  
 
De door de roddel benadeelde Pieter Clemen Ouwens nam het hoog op en liet de 
verklaringen van de zusjes Pietertie Leendert, 49 jaar oud, en Maerigje Leendert, 
47 jaar oud, optekenen, en later deze akte accorderen door de hoge vierschaar 
van Zuid-Holland. Ongetwijfeld met het doel de veroorzakers van deze roddel een 
proces aan te doen.  
 

Bron: 
Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en 
Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 1574 –1811 (1813), nummer toegang 
3.03.08.224, inventarisnummer 95, 9 oktober 1706 (bladzijdennummering ont-
breekt).  

Uitsnede uit schilderij van Jan Steen 
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NIEUWE UITGAVE: De Tienden van ‘t Oostambacht van IJsselmonde 
 
In het Stadsarchief Rotterdam bevindt zich 
onder inventarisnummers 1711-1713 een 
verzameling kohieren van de jaarlijkse ver-
pachting der tienden in het Oostambacht 
van IJsselmonde. Het materiaal bestrijkt 
het tijdvak 1578-1778, verdeeld in drie pe-
rioden.  

Op verzoek van het Streekarchief Eiland 
IJsselmonde heeft de heer P. Grandia in 
1990 op zich genomen de transcripties van 
de kohieren te verzorgen en aansluitend 
de bijbehorende naamlijsten samen te stel-
len. 

Deze naamlijsten zijn opgenomen in een 
viertal boekjes “De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde”, en uitgegeven 
door het Streekarchief. Het gaat over de boekjes: 

 De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1578-1699 

 De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1700-1739 

 De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde naamlijsten 1740-1778 

 De Tienden van ’t Oostambacht van IJsselmonde Spellingsvarianten 

In 2014 vatten Kees Grandia en Peter den Hartog van het Streekarchief het plan op 
(in het verlengde van de succesvolle DVD “ONA IJsselmonde 1661-1811”) om foto’s 
te nemen van de oorspronkelijke documenten die zich in het Stadsarchief Rotterdam 
bevinden en deze, vergezeld van de transcripties en een index, uit te brengen op een 
DVD. Voor de index werd dankbaar gebruik gemaakt van de door de heer P. Grandia 
samengestelde namenlijsten uit de jaren 90 (deze boekjes zijn eveneens op de DVD 
opgenomen). 

Uit historisch en genealogisch oogpunt zijn de gegevens van uitzonderlijk belang. Bij 
de brand in de Adriaen Janskerk in 1678 ging nagenoeg het gehele kerkarchief in 
vlammen op. Daarmee gingen de gegevens over de oudste bewoners van het dorp 
verloren. De Tienden geven inzicht in de namen van deze bewoners en hun bezittin-
gen. 

De prijs van de DVD bedraagt € 17,50 (excl. verzendkosten) en is vanaf heden ver-
krijgbaar via de webwinkel op de website van het Streekarchief en is tevens verkrijg-
baar op de studiezaal van het Streekarchief.  Donateurs “Vrienden van het Streekar-
chief” kunnen de DVD aanschaffen met 10% korting. 
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Bekende IJsselmondenaar: Willem van der Vorm en IJsselmonde 
 

door Marcel Verhoef 

Willem van der Vorm, of simpelweg “W” zoals hij later in 

zijn naaste kring werd genoemd, werd op 6 november 

1873 te IJsselmonde geboren in het landbouwersgezin 

van vlasboer Willem van der Vorm en Maaike Lagendijk. 

Willem werd op 7 december 1873 in de Adriaen 

Janszkerk in (Oud)-IJsselmonde gedoopt. In het gezin 

Van der Vorm werden in totaal 9 kinderen geboren. Jacob (1863) was zijn oudste 

broer, daarna volgde Klaas (later Nico genoemd) in 1865, vervolgens werden er 

drie dochters geboren (Christina, Klazina en Dirkje) en na Willem volgden nog 

drie zoons (Jan, Leendert en Arie). 

Het gezin woonde in de boerderij aan het einde van de Zuiderkerkedijk. Willem 

sr. was, net als zijn voorouders, vlasboer en hiernaast hield hij op het weiland 

langs de dijk ook koeien. Aan het begin van de 19e eeuw was de vlasteelt een be-

langrijke industrietak in Nederland. De familie Van der 

Vorm verwerkte zelfs vlas uit de noordelijke provincies 

en bereikte daarmee een redelijke welstand. Het woon-

huis en omringend land was eigendom van Willem sr., 

de rest van het land werd gepacht. 

De kinderen moesten in die tijd meehelpen op de boer-

derij en kruiden mest, melkten de koeien en na de vlas-

oogst trokken zij in de schuur de bolletjes van de vlas-

stengels. De eerste Christelijke lagere school van IJssel-

monde werd in 1879 geopend. Aangenomen wordt dat 

ook Willem op deze school zijn eerste onderwijs heeft 

genoten. Later genoot hij ook onderwijs op de “Franse” 

school1). Na schooltijd was er het werk op de boerderij 

en om nog wat geld bij te verdienen werden er zakken 

meel gesjouwd op korenmolen ‘De Hoop’2). 

1) Met een Franse school bedoelde men een school waarop ook Frans werd onderwezen. 
2) Deze molen, die sinds 1750 voor een belangrijk deel het dorpssilhouet had bepaald werd in 

1949 gesloopt. 
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De jeugd van Willem van der Vorm speelde zich dus af in het grotendeels agrari-

sche dorp IJsselmonde met de vele ruimte tussen de boerderijen en dijken. De 

dorpskern werd bepaald door kerk, kasteel, kroeg en het veer.  

Willem’s oudste broer, Jacob was voorbestemd om het boerenbedrijf van Willem 

sr. over te nemen. De tweede zoon, Klaas (later Nico genoemd), was de eerste uit 

het gezin die het dorp verliet. Het waren economisch zware tijden voor de agrari-

sche sector, terwijl Rotterdam profiteerde van de opbloeiende transitohandel en 

de uitbreiding van het verkeerswezen en de haven. Overal werd personeel ge-

vraagd en Nico vond werk als loopjongen bij één van de scheepskantoren aan de 

Boompjes. Zijn enthousiaste verhalen over zijn werk en de stad zullen best wel 

indruk hebben gemaakt op de 8 jaar jongere Willem. Aangespoord door het suc-

ces van zijn broer prikte Willem zijn laatste riek in de mest en ging ook zijn geluk 

beproeven in het grote Rotterdam. 

Door de grote uitbreiding van het scheepvaart- en handelsverkeer ontstond er in 

Rotterdam een ruime arbeidsmarkt voor commerciële en leidinggevende func-

ties. Jonge intelligente mensen niet gespeend van doorzettingsvermogen kregen 

in dit klimaat volop kansen om zich op de sociale ladder omhoog te werken. Nico 

van der Vorm die als loopjongen was begonnen, werkte zich op tot directeur van 

het bedrijf P.A. van Es & Co. Willem volgde het voorbeeld van zijn oudere broer  

en begon ook als loopjongen. Rond 1890 bracht Willem nog scheepspapieren van 

de Boompjes naar de kapiteins in de havens, maar in het eerste decennium van 

de 20ste eeuw was hij al in dienst bij het in 1891 opgerichte American Petroleum  
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Company (APC). Willem had een uitstekend financieel inzicht en had al snel in de 

gaten dat hij zonder opleiding nergens zou komen. Hij begon een opleiding bij het 

in 1895 opgerichte Nederlands Instituut voor Accountants (NIVA) en al tijdens zijn 

opleiding begon hij als inspecteur bij de APC.  

Door de avondstudie was het ondoenlijk voor hem om dagelijks op en neer te rei-

zen (te voet en met het veer) van IJsselmonde naar Rotterdam. Willem ging daar-

om eerst in de kost bij de familie Van Anraat en toen hij was begonnen bij de APC 

betrok hij samen met zijn broer Nico in 1905 een woning aan de Nieuwe Binnen-

weg 146 in Rotterdam. 

De economische ontwikkelingen in het eind negentiende eeuwse Rotterdam vorm-

den de grondslag voor de vooraanstaande positie van de stad als havenstad in de 

eeuw daarna. De carrière van Willem van der Vorm was nauw met deze ontwikke-

lingen verbonden. In 1905 bood de 

APC haar in 1896 opgerichte zuster-

maatschappij SSM (Scheepvaart- en 

Steenkolen Maatschappij) ter over-

name aan. Van der Vorm greep zijn 

kans en benoemde zichzelf tot direc-

teur in plaats van Los van Aarlander-

veen die met pensioen ging. De SSM 

was een niet aan de beurs genoteer-

de Naamloze Vennootschap met als grootaandeelhouders de APC en Willem van 

der Vorm. Willem verwierf belangen in de Britse Steenkolenmijnbouw en opende 

filialen van de SSM in New Castle en Hull vanwaar hij lijndiensten naar Harlingen 

opende. Hij ging de concurrentie aan met het Duitse Rheinisch-Westfälisches-

Kohlen-Syndicat. Ook in Hamburg opende de SSM een filiaal en later gebeurde dat 

ook in de Scandinavische landen en Frankrijk. Zijn eerste schepen liet Van der 

Vorm in Engeland bouwen maar de daaropvolgende schepen werden in Rotterdam 

gebouwd bij de werf Rijkee & Co. In 1914 bestond zijn vloot al uit acht schepen. In 

1917 verzorgde de SSM 51% van de totale kolenimport in Nederland. 

Als zakenman was Willem van der Vorm van een consequente rechtlijnigheid. Poli-

tiek voeren om een doel te bereiken was hem vreemd. Evenmin kon hij zich ooit  
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anders voordoen dan hij was. Hij was in de eerste plaats koopman. Aanziens des 

persoon gold bij hem niet, een boer, een professor, een minister of een arbeider,  

het waren voor hem allen gelijke mensen, maar op hun zakelijk inzicht en eerlijk-

heid kwam het wél aan voor hem. Hij nam geen blad voor de mond als iets of ie-

mand hem niet aanstond. 

Hoezeer de grote Rotterdamse scheepvaart- en havenbelangen hem aan het hart 

lagen heeft Van der Vorm ook getoond toen in 1913 de toenmalige moeilijkheden 

van de Holland-Amerika Lijn, om aan haar verplichtingen uit een naoorlogse obliga-

tielening te voldoen, haar met sloping door het Comité van Obligatiehouders be-

dreigde. In korte tijd wist hij, zelf voorgaand, Rotter-

damse zakenlieden tot gezamenlijk actie, het overne-

men van obligaties en het verschaffen van nieuw kapi-

taal, te bewegen en zelf heeft hij de reorganisatie ter 

hand genomen. De bouw van de “Nieuw Amsterdam” 

volgde binnen twee jaar. Zonder overheidssubsidie 

heeft dit grote Rotterdamse rederijbedrijf zich onder 

zijn voorzitterschap snel hersteld. Op soortgelijke wij-

ze had hij eerder in de twintiger jaren de toenmalige 

Rotterdamsche Bankvereeniging door een crisisperio-

de heen geholpen. Bovenal is Willem van der Vorm 

bekend geworden om zijn grote kunstverzameling1) en zijn steun aan het museum 

Boymans van Beuningen2). Verder steunde hij het Instituut voor de Scheepvaart en 

Luchtvaart, het Havenziekenhuis en de Rotterdamse paardensport.  

1) Eerst werd deze na de dood van Van der Vorm in 1957 tentoongesteld in zijn woning aan de 
Westersingel 66, maar toen dit gebouw moest wijken voor de aanleg van een metrostation 
in 1972, ging de collectie alsnog over naar het museum Boymans van Beuningen   

2) Dirk Hannema, directeur van het Boymans van 1921 tot 1945, wist de interesse van Willem 
van der Vorm in beeldende kunsten te stimuleren en adviseerde hem bij het aanschaffen van 
werken voor zijn eigen collectie.  

Bronnen: 
 
1) In Memoriam Willem van der Vorm door Mr. A. Loeff in het Rotterdams jaarboekje 1958 
2) De collectie Willem van der Vorm. (1873-1957), door Lisa Olrichs, 2008 
3) Willem van der Vorm 1873-1957, een boegbeeld belicht, scriptie door Elly de Leeuw-Hilberts, 

2004 (foto’s zijn afkomstig uit deze scriptie). 
4) Nieuwbrieven Streekarchief Winter 2010 en Voorjaar 2011 
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 “Sonneburgh”  

Willem van der Vorm beoefende zelf de paardensport en steunde de ruitersport 

door onder andere uitzending van ruiters naar het buitenland mogelijk te maken. 

Willem bezat de Manege “Den Heuvel” aan de Schulpweg in Charlois, voorheen de 

boerderij van M. Stok. 

Na de Tweede Wereldoorlog kende Rotterdam maar 

twee bejaardenhuizen. Het Gemeentelijk Tehuis en 

het Tehuis van de Hervormde Gemeente Rotterdam 

beide op de rechter Maasoever. En er bestond in 

Rotterdam een grote behoefte aan een verzorgings-

huis op de linker Maasoever. 

In 1948 besloot een commissie bestaande uit verte-

genwoordigers van de vijf diaconieën van Rotterdam

-Zuid, na verscheidene besprekingen, een Stichting 

op te richten; "de Stichting tot Oprichting en In-

standhouding van een Protestants Tehuis voor Ou-

den van Dagen annex Inrichting voor Chronische Zie-

ken". In augustus 1948 werd de dubbele villa “Sonneburgh”, aan de Dorpsweg 385 

eigendom van de Stichting. Na de noodzakelijke verbouwing van het pand kon op 2 

april 1949 de opening plaatsvinden. In de villa was plaats voor 20 ouderen en een 

besturend zuster 

(red: Hoofdzuster)

met assistente. 

Besloten werd de 

naam van de Stich-

ting aan te vullen 

met de naam, die 

reeds op het huis 

was aangebracht, 

namelijk 

"Sonneburgh".  

 
Manege Den Heuvel in 1952, foto: Nel van Dongen (Pinterest) 
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Vlak voor zijn overlijden schonk Willem van der Vorm manege “Den Heuvel” met 

alle terreinen en gebouwen aan de Hervormde Stichting Sonneburgh. In 1957 werd 

daar een  verzorgingstehuis gebouwd en in 1964 een verpleeghuis. In 1972 werd 

aan de Ravenswaard in IJsselmonde een verzorgingshuis annex servicewoningen-

complex geopend. Het verzorgingshuis aan de Schulpweg was in 1983 aan renova-

tie toe en tegelijkertijd werd ook daar 

een servicewoningencomplex gebouwd, 

waarvan de opening in 1986 plaatsvond. 

Het verpleeghuis met nog 5- en 6-beds-

kamers, werd in 2005 vervangen door 

nieuwbouw met 1-persoonskamers.  

Sinds de fusie in 1998 maakt "Het Ha-

venlicht" in Pernis ook deel uit van de 

Hervormde Stichting Sonneburgh. In 

2005 is daar het Wijkservicepunt Pernis 

aangebouwd waarin ruimte is geboden aan huisartsen, kraamzorg, thuiszorg en 

andere diensten voor de bewoners in de wijk. 
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De Paardenmarkt van IJsselmonde, een jubileum 

door Peter den Hartog en Marcel Verhoef 

De Engelse Successieoorlog 

Jacobus de Tweede (1633-1701) was koning van 
Engeland, Schotland en Ierland van 6 februari 
1685 tot 1688. Hij was de laatste Rooms-
Katholieke monarch van Engeland, Schotland en 
Ierland. Jacobus werd op 23 april 1685 gekroond 
in Westminster Abbey. Enkele maanden later 
ondernam de hertog van Monmouth, de bas-
taardzoon van zijn overleden broer Karel, een 
poging tot een staatsgreep, die op 6 juli 1685 
bloedig werd neergeslagen tijdens de slag bij 
Sedgemoor. 

Uit zijn eerste huwelijk waren nog twee doch-
ters in leven, Mary en Anne beide protestants 
en ook uit zijn tweede huwelijk had hij geen 
mannelijke erfgenaam.  

Sommige van Jacobus' aanhangers waren het 
niet eens met zijn politieke overtuigingen. Hij was bijvoorbeeld een fanatiek aanhan-
ger van de absolute monarchie. Ook was men het niet eens met zijn religieus beleid. 
Jacobus ondernam pogingen om in het koninkrijk de volledige godsdienstvrijheid in 
te voeren. Dit was echter tegen de wens van een meerderheid in het Engelse parle-
ment. In Ierland en Schotland alsook in enkele Engelse en Welshe streken zo-
als Lincolnshire genoot Jacobus II wel de volledige steun van de katholiekgezinde 
bevolking en adel aldaar.  

Op 10 juni 1688 schonk zijn tweede vrouw het leven aan haar vijfde kind, ditmaal 
een zoon. De algemene ontevredenheid nam met de geboorte van deze katholieke 
erfgenaam nog meer toe. Het vooruitzicht van een katholieke dynastie was zeer be-
dreigend voor de protestanten, die niet gelukkig waren met een katholiek als hoofd 
van de Kerk van Engeland. Dit leidde tot een samenzwering, de ‘Glorious Revolu-
tion’, met het doel de katholieke koning Jacobus II te vervangen door zijn doch-
ter Maria, een overtuigd protestantse en lid van de publieke Kerk van Engeland. 

Op 5 november 1688 landde Maria's echtgenoot Willem III van Oranje-Nassau in En-
geland (bij Torquay) met een groot Nederlands leger. Willem gaf het bevel het Engel-
se leger te ontbinden en daar werd goeddeels gehoor aan gegeven. Jacobus had  

Jacobus, als hertog van York. Geschilderd 
door John Riley.  
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daardoor al snel in Engeland niet veel steun 
meer. Op 11 december vluchtte hij om vanuit 
het katholieke Ierland, een deel van zijn rijk waar 
hij nog wel steun had, de strijd voort te zetten. 
Hiermee kwam zijn regering feitelijk ten einde 
omdat het parlement in Westminster zetelde. 

Op 28 januari 1689 besloot het parlement dat 
Jacobus met zijn vlucht afstand had gedaan van 
de troon en dat Willem en Maria hem wettig 
konden opvolgen. Hiermee kwam ook het pri-
maat van het parlement over het koningschap 
vast te staan. De Schotten volgden het besluit 
op 11 april 1689. Jacobus was in Ierland nog aan 
de macht tot aan de Slag aan de Boyne op 1 ju-
li 1690. 

Na zijn nederlaag vluchtte Jacobus naar Frank-
rijk, waar Lodewijk XIV hem een jaargeld gaf. 
Officieel trad hij nooit af en bleef hij aanspraak 
maken op de troon 
van Engeland, Schotland en Ierland. Hieruit ont-
stond het Jacobitisme dat nog tot in het midden van de 18e eeuw een factor in de 
Engelse politiek zou blijven. 

Hij mocht van Lodewijk XIV in het Koninklijke kasteel van Saint-Germain-en-
Laye nabij Parijs wonen. De vrouw van Jacobus en een paar van zijn volgelingen slo-
ten zich bij hem aan en gingen ook in ballingschap. De meesten waren rooms-
katholiek. In 1692 werd zijn jongste kind geboren, prinses Louise Maria Theresia. 
Sommige volgelingen van Jacobus die nog in Engeland woonden, probeerden hem 
weer op de troon te zetten door koning Willem III in 1696 te vermoorden. Dit ver-
raad werd echter op tijd ontdekt en zo kon de moord op Willem III worden verme-
den. Dit voorval maakte Jacobus in Engeland nog minder populair. Lodewijk XIV 
heeft nog een poging gedaan om Jacobus tot koning van het Pools-Litouwse Geme-
nebest te laten verkiezen. Dit ging echter niet door. 

Jacobus II stierf aan intracerebraal hematoom, een bloeding in de hersenen, op 16 
september 1701 te Saint-Germain-en-Laye. Zijn oudste dochter, Mary, was in 1694 
overleden als koningin van Engeland. Na de dood van koning Willem III in 1702 werd 
een andere dochter van Jacobus, prinses Anne, koningin van Engeland, Schotland en 
Ierland. Zij werd later de eerste koningin van Groot-Brittannië. 

Standbeeld van Willem III in de haven van 
Brixham, waar hij landde in 1688 . 

(Fotot: Knut Schlensog) 
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De relatie met IJsselmonde 

Voor de oversteek van Willem III naar het Engelse Brixham gaat een omvangrijke 
mobilisatie vooraf. IJsselmonde met haar veerverbinding tussen de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden ligt op de route die het leger van Willem III moet afleggen 
naar de havens van waaruit de overtocht naar Engeland gaat plaatsvinden. 

IJsselmonde wordt het verzamelpunt van de legers van Willem en de vele soldaten 
en hun paarden hebben onderdak en voedsel nodig, wat een flinke wissel trekt op 
het kleine dorp en het ambacht. De opvang van soldaten kost veel, maar de inwo-
ners ontvangen hiervoor geen schadevergoeding. Zo verslechterd de financiële situ-
atie in het dorp snel. 

Die financiële situatie was al rampzalig want in 1678, 
tijdens een flinke storm werd de kerk getroffen door de 
bliksem. Er was grote schade aan toren en dak en er 
brak een grote brand uit die bijna alle kerkarchieven 
vernietigde. De ambachtsheer was als vanouds ook de 
Kerkvoogd, dus o.a. de kerkrekeningen zijn bewaard 
gebleven omdat die zich in het archief van de ambachts-
heer bevonden. Tot overmaat van ramp barstte enkele 
jaren hierna de klok tijdens het luiden, vermoedelijk een 
nawee van de storm van 1678. Naast de financiële druk 
voor de kost en inwoning van het leger van Willem III 
keken de bewoners van IJsselmonde ook nog op tegen 
de enorme kosten voor herstel aan Kerk, pastorie en 

kerkklok. Deze toestand, voor IJsselmonde een noodtoestand, was voor de toenma-
lige ambachtsheer Jean de Mey (1633-1721) reden om een rekest te schrijven aan 
de ‘Staaten van Holland en West-Vriesland’. In dat rekest vroeg hij om een compen-
satie voor de inwoners van zijn ambacht in de vorm van een beesten- en paarden-
markt.  

Op 30 juli 1700 werd een antwoord ontvangen van de Staten van Holland, getekend 
door de heer Simon van Beaumont. Hierin staat o.a.: “...dat wij gunstelijck geliefde 
haar supplianten te octrojeren met een magere beesten- en schaepenmarckt te hou-
den wekelijcks alle Woensdag in de maenden van Maert, April en Mey van jeder 
jaer, mitsgaders nogh met een paardenmarckt te houden jaerlijckx op de laatste 
Woensdag in de maent van Juny, met het regtvoor jeder beest ‘t welck verkoft 
wierdt te mogen trecken te weten: voor een koebeest eene stuyver, voor een schaep 
offte varcken een halve stuyver en voor een paert twee stuyvers ééns.” 

Waarmee de Paardenmarkt van IJsselmonde formeel was ‘geboren’ en het ambacht 
er ook nog aardig wat aan overhield. Zo werd er in het daaropvolgende jaar 1701,   



19 

 

Aankondiging allereerste Paardenmarkt te IJsselmonde in 1701 
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op de laatste woensdag van juni de eerste Paardenmarkt van IJsselmonde gehou-
den. 

Verval en opheffing 

Het paard ging een steeds minder belangrijke rol spelen in transport, vervoer en 
landbouw. In het begin van de 20ste eeuw werd het paard steeds meer verdrongen 

door de stoom- en verbrandingsmotor. Hierdoor 
nam de Paardenmarkt in betekenis snel af. Na de 
annexatie van IJsselmonde door Rotterdam gin-
gen er stemmen op om de Paardenmarkt af te 
schaffen. De gemeenteraad vroeg in 1951 aan de 
toenmalige wijkraad een advies inzake de op-
heffing van de Paardenmarkt. Van jaar tot jaar 
was het aantal aangevoerde paarden al terugge-
lopen. In 1948 was het aantal nog 135, in 1951 
waren dat er nog maar 13, waarmee de kosten 
van de markt de baten overstegen. Aangezien 
stijging van de aanvoer niet te verwachten was en 
Rotterdam voldoende marktgelegenheid had was 
ook de Bond van Paardenhandelaren al akkoord 

gegaan met opheffing. De wijkraad ging hier, alhoewel zij het verdwijnen van deze 
250-jarige traditie betreurde, tot groot ongenoegen van de IJsselmondse bevolking 
mee akkoord en liet het de gemeenteraad weten:  

“...aan B. en W. zal worden medegedeeld, dat de Wijkraad zich niet verzet tegen 
opheffing van de Paardenmarkt, maar ook van mening is dat daarvoor iets in de 
plaats komt, waardoor de traditie kan worden voortgezet...” 

Qua financiële middelen bleek de Wijkraad blij gemaakt met een dode mus. De 
wethouder van Financiën had een bedrag beschikbaar gesteld net voldoende voor 
het drukken van een aantal circulaires (red: folders). Het toegestane bedrag zou 
het nemen van een initiatief niet bevorderen. 

De Jaarmarkt 

Uiteindelijk wordt er in 1953 pas weer een pril begin gemaakt met een 
eerste “viering” rondom de 24e juni. Op het programma staat dan 
“...een bijeenkomst voor Ouden van Dagen en voor leerlingen van de 
laagste klassen van de scholen, een concert van de gezamenlijke zang- 
en muziekvereenigingen, een tentoonstelling over Oud-IJsselmonde in 
het v.m. Raadhuis, sportdemonstraties en een actie van de Winkeliers-
vereeniging...”.  Dit moet uitgroeien tot een “IJsselmonde-week” die de  
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traditie van de Paardenmarkt gaat overnemen. Helaas wordt er veel tegenwerking 
vanuit de gemeente ondervonden. Zo weigert B. en W. de vertrektijden van de 
veerdienst IJsselmonde te verlengen na 21:30 uur en krijgen winkeliers geen toe-
stemming om hun winkels langer open te houden. In 1954 werd er wederom na 
veel reuring in Wijkraad en gemeente een “Paardenmarkt-dag” gehouden. Deze 
maal werd de dag geopend met de ontvangst van 140 oud-IJsselmondenaren, 
waarmee eigenlijk de grootste traditie van de paardenmarkt werd ingezet, die van 
“reünie” van (oud) bewoners, kennissen en familieleden.  

In de jaren vijftig en zestig ontwikkelt de ‘IJsselmonde-week” zich meer en meer 
als een echte Jaarmarkt met kraampjes en begeleidende evenementen. 

Herstel van de Paardenmarkt 

De IJsselmondenaren blijven ech-
ter een enorme heimwee hebben 
naar ‘hun’ Paardenmarkt en heb-
ben het ‘de’ Wijkraad nog steeds 
niet vergeven dat zij zich niet 
sterker hebben gemaakt om de 
aloude traditie in IJsselmonde te 
behouden. 

In het begin van de jaren zeventig 
komt de winkeliersvereniging en 
een aantal gedreven bewoners al 
bijeen en wisselen van gedachte 
over het herstellen van die alou-
de IJsselmondse traditie. Uiteindelijk wordt De Stichting Oud-IJsselmonde opge-
richt en deze besluit om in 1978 voor het eerst sinds 1951 weer een traditionele 
Paardenmarkt te organiseren. Op 28 juni 1978 worden er om zes uur ‘s ochtends 
weer paarden aangevoerd op IJsselmonde, deze keer niet alleen voor de handel 
maar ook voor de ponywedstrijden en voor de wedstrijden met de aangespannen 
Tilbury’s en een ringrijderij. 

Verder wordt de dag aangekleed met een braderie van ruim 130 kramen en vinden 
er tal van evenementen plaats. Zo is er een wielerronde voor amateurs, een talen-
tenwedstrijd en staat er op het Hoofd een feesttent die plek biedt aan wel 600 
personen. Ook is de Adriaen Janszkerk, het beeldicoon van IJsselmonde sinds de 
sloop van het kasteel in 1900, geopend en toegankelijk voor bezoekers. 

Op 28 juni 2017 vindt alweer de 40ste editie plaats sinds die heugelijke dag in 
1978, een jubileum om bij stil te staan! 

Paardenmarkt in de Benedenstraat 2006 
(Foto: Gijs den Hartog) 
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Het Vrije Volk,  22 juni 1978 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK en COLLECTIE: 

 

DVD/CD 40-jarig jubileum Historische Vereniging Brandrecht,  

Uitgave van de Historische Vereniging Barendrecht, 2017 

DVD met filmbeelden  van 40 jaar historie en een CD met daarop afbeel-
dingen en transcripties van de Kerkboeken van Barendrecht  (1591-1889) . 
Aan deze CD productie hebben Peter den Hartog, Wilma de Koning en 
Kees Grandia van het Streekarchief een belangrijke bijdrage geleverd. 

Terugblik op 50 jaar Ikazia Ziekenhuis (1965-2015) 

Eindredactie Dr. P.K. Flu, uitgave van het Ikazia Ziekenhuis 

De historie van een Protestants-Christelijk .Ziekenhuis in verhalen van  

ondermeer: dr. R. Spruit,  dr. R.K. Flu, dr. H.F. Veen en dr. M.G.A. Baggen 

Kommer en kwel in Rotterdam, moord, doodslag en andere misdrij-
ven 1904-1940 

Frank van Riet, uitg. Ad. Donker, Rotterdam 

Vanaf het begin van de vorige eeuw legde de fotografische dienst van de 
Rotterdamse politie alle kommer en kwel vast op de gevoelige plaat. Dit 
boek  laat deze foto’s zien en verteld het verhaal achter de plaatjes. 

Falk plattegrond Rotterdam ± 1960   

         Oliekachel  (uit de jaren 50) 

Beide geschonken door de familie Van Huis . 

DVD De Tienden van ‘t Oostambacht van IJsselmonde  

Uitgave van de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, 2017 

DVD bevat afbeeldingen en transcripties van de Tienden van 1578 - 
1778. De DVD bevat eveneens een doorzoekbare index op namen 
die gelinkt zijn aan de afbeeldingen van de originele akten en de 
daarbij behorende transcripties. 
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Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
 
Bezoekadres: Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam 
Postadres: Brittenoord 32, 3079 KB Rotterdam 
Website: www.streekarchiefijsselmonde.nl 
E-mail: info@streekarchiefijsselmonde.nl 
Telefoon: (010) -  4829768 (alleen tijdens openingstijden)      

 

    ANBI: De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is erkend als 
    (Cultureel) Algemeen Nut Beogende Instantie. Fiscaal nummer: 8160.43.541. 
 

Bestuur: 
Voorzitter:  G. (Gijs) den Hartog  
Secretaris:  A.P. (Peter) den Hartog  
Penningmeester: M. (Marcel) Verhoef 
Alg. Bestuurslid: G. (Gerard) van Winkelhoff 
 

Donateurs: Het Streekarchief kent twee soorten donateurs;  
Vrienden van het Streekarchief: voor € 20,00 of meer bent u al donateur en “Vriend van het 
Streekarchief”, u ontvangt de nieuwsbrief  “Kwartaalbericht” (deze verschijnt viermaal per 
jaar) en ontvangt 10% korting op producten in onze webwinkel. 
Nieuwsbriefabonnee: voor € 15,00 per jaar ontvangt u alleen de nieuwsbrief 
 

Openingstijden: Bezoek aan het Streekarchief is gratis 
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 15:00 uur. Het Streekarchief kent een Zomer- en een Kerst-
sluiting (zie de website voor mededelingen omtrent de openingstijden en sluitingen) 
 
Rekeningnummer:  NL 21 INGB 0005515644 
Kamer van Koophandel: 41128213 
 

Bereikbaarheid: 
Eigen Vervoer: 
Rondom Winkelcentrum Keizerswaard is er voldoende (betaalde) parkeerruimte. U kunt 
ook gebruik maken van het parkeerdek boven de winkels of van de parkeergarage. Volg de 
ANWB borden Parkeren Keizerswaard Noord om bij de parkeergarage te komen.  
Openbaar Vervoer: 
Bij het OV Knooppunt Keizerswaard hebben tramlijn 2 en 23 en de buslijnen 70, 76 en 83 
hun halte. Aan de Groeninx van Zoelenlaan (halte Keizerswaard) stoppen buslijnen 90, 91, 
143, 144, 183 en 691.  
 

Losse nummers: 
Wilt u een exemplaar van deze nieuwsbrief nabestellen? Dat kan dan voor € 3,50 incl.  
Verzendkosten. 

http://www.streekarchiefijsselmonde.nl
mailto:info@streekarchiefijsselmonde.nl

