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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: 

In de maanden december 2017 en januari 2018 is het Streekarchief op 
dinsdagen gesloten. Dit i.v.m. vakantie van één van onze medewerkers. 

De kerstsluiting is gepland van zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 5 
januari 2018. Op maandag 6 januari is het Streekarchief dan weer geopend. 

Het gemeentehuis van IJsselmonde  
(Foto: Collectie Streekarchief) 

Jaap Bijl , uitsnede uit een grotere foto
(Fotograaf onbekend) 



3 

 

Het jaar loopt al weer ten einde en de feestdagen staan voor de deur. Het Streekarchief sluit 
na een druk en succesvol jaar de deuren, om van een welverdiende rust te genieten, waarna 
we vanaf 6 januari weer voor u klaar staan. 

Het afgelopen jaar zag de tweede DVD het levenslicht, “De Tienden van ‘t Oost-ambacht van 
IJsselmonde”. Hoewel iets minder succesvol dan de vorige DVD, vindt deze ook gretig aftrek. 

Dit jaar konden we ons ook verheugen op de komst van twee nieuwe 
bestuursleden, Gerard van Winkelhoff, die zich in de voorgaande 
Nieuwsbrief al aan u voorstelde en Nico Kwikkers, die zich op bladzij-
de 4 aan u voorstelt. Helaas moesten we afscheid nemen van Cor 
Menses als vrijwilliger, die nu echt van zijn pensioen gaat genieten. 
Ook hebben we als bestuur afscheid moeten nemen van Peter den 
Hartog die zich uit het bestuur heeft teruggetrokken, maar die geluk-
kig nog wel aan het Streekarchief verbonden blijft als vrijwilliger en 
zich blijft inzetten voor de samenwerking met het Stadsarchief, in het 
kader van Mais Flexis en de Themadienst. 

De website raakt steeds meer gevuld met informatie. Er wordt hard gewerkt aan de naam-
lijsten met ambachtsheren en –vrouwen van het eiland IJsselmonde en hun genealogieën. 
Een tijdrovende bezigheid, maar met mooie resultaten. Hiernaast wordt het genealogiege-
deelte vormgegeven. Helaas heeft dit met wat technische tegenslagen te maken, waar door 
Henk Kuiper Webs momenteel hard aan wordt gewerkt. 

Volgend jaar viert het Streekarchief alweer haar 35-jarige jubileum. Bestuurlijk zijn de eerste 
voorbereidingen al aan de gang en we houden u via onze website en de Nieuwsbrief zeker 
op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Hoewel de penningmeester niet geheel ontevreden is over de financiële situatie van het 
Streekarchief, moeten we constateren dat we wederom weer vrij lang moeten wachten 
voordat we uitsluitsel krijgen over de financiële steun vanuit de gemeente. Gelukkig weten 
we ook dat we kunnen rekenen op een trouwe vaste groep van donateurs, die ons jaarlijks 
steunen met hun bijdrage.  

Wij hopen ook voor het volgens jaar weer op uw steun te kunnen rekenen en wensen u en 
de uwen fijne Kerstdagen en een fantastisch 2018 met veel voorspoed en geluk.  

Tot in het nieuwe jaar! 

                  Het Bestuur 
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Even voorstellen: Nieuw bestuurslid Nico Kwikkers 

 

Mijn naam is Nico Kwikkers, geboren in Rotterdam in 
1945 in de Schildstraat. Ik heb op de ds. Van Haselen-
school aan de Hillevliet gezeten en ben daarna naar 
de Nicolaas Witsenschool aan de Oranjeboomstraat 
gegaan voor de opleiding machinebankwerker.   

Na mijn opleiding ben ik aan het werk gegaan in de 
machinebankwerkerij van de Fa. Bosman aan de Briel-
selaan. In de avonduren ben ik nog twee jaar naar de 
avondvaktekenschool gegaan, alweer in de Oranjeboomstraat. Op mijn 17e wilde 
ik graag op een tekenkamer werken en kwam bij de fa. Goud aan de Bergweg te-
recht. Daar heb ik gedurende 15 jaar het vak verwarmings-en installatietechniek 
geleerd.  

Het leren was nog niet afgelopen, dus in de avonduren naar de avond MTS. Tus-
sendoor ook nog  21 maanden bij de Luchtmachtstaf in den Haag gediend (ook 
weer op tekenkamer). Daarna weer in de installatiewereld terechtgekomen. Tij-
dens dit werk kwam ik als projectmanager grote renovatie-en nieuwbouwpro-
jecten bij AEGON in Den Haag een vacature tegen voor de functie van Hoofd Tech-
nische Installaties voor het splinternieuwe kantoor in Den Haag Mariahoeve. Bij 
AEGON heb ik de laatste 19 jaar van mijn werkzame leven met heel veel plezier 
gewerkt. Ook heb ik nog zeven jaar in een cliëntenraad voor een verzorgingshuis in 
Ridderkerk vrijwilligerswerk gedaan.  

Doordat mijn vrouw Lineke met presentatiehulpmiddelen van het Streekarchief 
IJsselmonde een expositie van haar schilderijen in de hal van het voormalig deelge-
meentekantoor kon houden kwam ik in aanraking met de medewerkers van het 
Streekarchief. Daar werd de vraag gesteld of het iets voor mij zou zijn om vrijwilli-
ger bij de club te worden. Ik heb niet gelijk ja gezegd ik moest er toch wel even 
over nadenken. Op 13 oktober vorig jaar heb ik  gezegd dat ik er wel zin in had om 
het Streekarchief te komen versterken.  

Na bijna een jaar verschillende werkzaamheden te hebben gedaan kwam de vraag 
of ik er iets voor zou voelen om in het bestuur te komen. Na een weekje nadenken 
heb ik ook hier ja tegen gezegd. Ik kijk er met plezier naar uit om de uitdaging aan 
te gaan. 

Nico Kwikkers 
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Erratum Kwartierstaat Pleun Klootwijk 

 

De altijd oplettende Cor Menses attendeerde de redac-
tie op twee slordigheidjes in de kwartierstaat van 
Pleun Klootwijk.  

Kwartier nr. 19 moet ten rechte Adriaantje Pietersdr. 
de Lijster luiden i.p.v. Cornelisdr. 

Kwartier nr. 11, Jannetje Kok, was een kind uit het 
tweede huwelijk van Pieter Aartsz Kok, dus met Marijtje Hoek (tr. Pernis 4-11-
1825) i.p.v. met Maartje Mijnkind. Deze laatste was reeds op 23-7-1821 te Pernis 
overleden terwijl Jannetje pas in 1827 werd geboren. 

Kwartier nr. 23 dient derhalve te luiden: Marijtje Simons Hoek, ged. Poortugaal 18-
10-1801, ovl. Geervliet 21-12-1883, dochter van Simon Hoek en Neeltje Geldtel-
der.  

 

Bestuur en vrijwilligers van het Streekarchief wensen 
u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar... 
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Familieverhoudingen 

door Peter den Hartog 

Af en toe komt men in de zoektocht naar de geschiedenis van de familie akten te-
gen waaruit blijkt dat niet altijd alles tussen familieleden even prettig verliep. Blijk-
baar stonden de verhoudingen in onderstaande akte tussen schoonmoeder, 
schoonzoon en echtgenote op scherp. Als je de akte leest dan ben je nieuwsgierig 
naar het verdere verloop. Heeft er een vervolging plaatsgevonden? Zijn er nog 
stukken waaruit een vervolg blijkt?  

Duidelijk is in ieder geval dat men niet zachtzinnig een onenigheid oploste. In het 
desbetreffende inventarisnummer 166 zijn nog meer akten opgenomen waaruit 
blijkt dat personen over een kort lontje beschikte.  
 

Attest          

indo  21e December 1737 

Compareerde voor ons ondergesz: Schout en schepenen en secretaris van den dor-
pe en ambagtsheerelijkheijt van oost ijsselmonde Cijtje Huijge Bootster wede  van 
Leendert Aerts Hertog out omtrent 82 Jaren wonende onder Oost IJsselmonde 
dewelke verklaerde ter requisitie en de versoeke van den wel Ed: gestrengen heer 
Mr Herman Halling Baljuw van zuijd hollant waer en waeragtig te wezen dat voorle-
dene sondag voormiddaags ontrent 10 a 11 uren Cleijs van der Graeff is gekomen 
voor de huijsinge van haer depte   alwaer sig haer dogter Aegje Leenderts getrouwt 
met den voorn: Cleijs van der Graeff nevens haer depte in bevondt dat den selven 
Cleijs van der Graeff begeerende ingelaten te worden door haer depte  geantwoort 
wier Celijs gij doet mij sulken vrientschap niet dat jij er in kome sou dat de voorn 
haer deptes dogter daer op seijde Celijs jij sout de glazen laten maken die jij laast 
aan stukken heb geslagen Dat den voorn: Cleijs van der Graeff daerop in haer dep-
tes huijsen in het vertrek daer sij depte  met haer voorn: dogter sat is gekomen 
halende immediatelijk Een bloot mes uijt en seggende haar uijt voor den donder 
allemaal komende meteene met een groote verwoetheijt op haer depten voorn: 
dogter aen en haer aanvattende de muts van t hooft rukkende en haar voorn. dog-
ter tegens de deur aangoejende en op de vloergesmakt hebbende deselve soo 
veelement trapte, dat de vuijligheijt haer ontliep, wanna denselven Cleijs van der 
Graeff haer depte ook aanvattende de muts insgelijks van ’t hooft rukkende en 
haer depte  tegens de muur, deur en vloer aanslingerde en eijndelijk op haer dep-
tes voorn: dogters lijff wierp wanneer hij haer depte verscheijde malen trapte dat 
zij depste daer van opstaande den selven Cleijs van der graeff haer deptesdogter 
nog eenige reijse op het lijf trapte en vervolgens den huijs uitgingh wanneer sij  
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depte  bevont dat sij een sneede dwars over haer linker handt hadt ter lengte van 
ontrent een duijm; Eijndigende sij depte hier mede haer getuggenis:  

Compareerde mede Arij Naaktgeboren wonende mede onder Oost IJsselmonde out 
omtrent 30 jaren dewelke verklaerde ter requisitie als voren dat hij dept  voorledene 
sondag voormiddags ontrent 11 uren is komen gaan aan den hordijk ontrent de 
huisinge van pieter hartogh wanneer hij dept  het jongetje van Pieter Hartog hoorde 
moort roepen dat hem dept deedt stil staan dat hij dept  bemerkende dat dat geuijt 
van de werf van Cijtje Huijge quam sig daer na toe begaff en daer komende sag dat 
Cleijs van der Graeff daer met een bloot mes in de hant stont streckende naer Pieter 
Hartogh met een groote verwoetheijt die zulks met een hout afkeerde dat hij dept  
tegens den selven Cleijs van der Graeff seijde Cleijs wat heb jij aan de Ruijsie ’t is im-
mers beter dat wij rust en vrede hebbe dat daer op den selven Cleijs van der Graeff 
op hem dept  aan viel en naar hem snee dat, dept  zoo veel als kon afkeerde met een 
hout dog egter bevont dat een gedeelte van het eerste lit van zijn regter ping quijt 
was dat hij dept niet anders kan denken als dat het selve door den voorn: Cleijs van 
der Graeff daer van is afgesneden, dat denselven Cleijs daer op wat bedarende, met 
hem dept  en den voorn: Pieter Hartog is heen gegaen ten huijsen van den voorn: 
pieter hartog wanneer den selven Cleijs tegens hem dept  onder andere nog zeijde Ik 
sal jouw even wel ik krijg daer ik Jou krijg onder de voet stooten eijndigende hier 
mede sijn getuijgenis gevende voor redene van wetenschap de voorn: depten  ijder 
in hun requard dat sij ’t gene voors: is hebben gehoort gekennen ondervonden en 
daer van nog goede geheugenis te hebben en hebben ijder hun gedeposeerdemet 
solemneelen eede bevestigt seggende soo waerlijk moet mij Godt almagtigh helpen; 
Ten oirconde desen onderteijkent op den 21e December 1737. 

        Pieter Tijken  17 2/8 37 
        Harbar van Zijl 
        As Ouwens 
        mij Present Secretaris 
        Pieter Tijken  17 2/8 37 

Verklarende woordenlijst: 
1. Requireren  verzoeken/eisen. 
2. Deponent  getuige/iemand die een verklaring aflegt. 
3. Reijse  keren 
4. Duim  ongeveer 2,5 cm. 
5. Requard  requireren (verzoeken/eisen, zie hierboven bij 1. 
6. Gedeposeerde getuigen 
7. Solemneelen  plechtelijk/naar behooren 
8. Oirconde  getuigenis/getuigenverklaring/verklaring in rechte door iemand afge- 
  legd omtrent hetgeen hij weet of hetgeen hem bekend is.  
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Verhalen uit de Vierschaar: Ramkraak 

door Harry Aardoom 

Het gebeurde bij de familie Slikkerveer in Oost-IJsselmonde ergens in April 1798, 
op een nacht van maandag op dinsdag om middernacht.  

Het gezin bestond uit boer Leendert Hendrikse Slikkerveer en zijn vrouw, zijn 
zoons Hendrik en Pleun Slikkerveer, en de knecht Bastiaan van der Wilt.   

Het gezin lag te slapen. Plotseling werden ze wakker van “een zwaare bons”. De 
voordeur werd ingeramd “met een zwaaren boom”, dus met een dikke balk. De 
bovendeur werd versplinterd en grendel en handgreep van de klink werden ver-
bogen. Omdat die balk groen geschilderd was, kwamen er groene verfstrepen op 
de plinten van de deur.  

Het waren “huisbreekers en roovers.” Vervolgens werd er geschoten. Zo werd 
vader Leendert gewond in zijn gezicht en aan zijn been.  

De inbrekers stonden met kaarsen bij de bedstede van zoon Hendrik. Hij zag nog 
juist dat één van hen soldaat Jan Bokselaar was, “een gewezen soldaat in het regi-

ment Mariniers van Douglas” die 
in 1795 enkele weken bij hen in 
huis ingekwartierd was geweest. 
Een andere inbreker had “een 
driekante blinkende hoed”, en de 
derde “was kort en dik”. Ook 
zoon Pleun had Jan Bokselaar 
herkend. De dikke inbreker sloeg 
Hendrik met een pistool op het 
hoofd. Vader Leendert en zijn 
vrouw en zoons en de knecht 
werden gegrepen en gebonden 
aan handen en voeten en met 
“een vrouwendoek over het ge-
zicht” zodat zij de inbrekers niet 

zouden zien, en ze werden vervolgens op bed gelegd.   

Ze vroegen Hendrik zijn horloge af te geven, maar Hendrik vertelde dat hij er 
geen had. “Jawel”, zei soldaat Jan Bokselaar, “ik weet dat je er een hebt”. Ja, 
maar dat was bij de horlogemaker in Rotterdam, verzon Jan ter plaatse.  

18-eeuwse illustratie van de “Newgate Calendar of Dick Turpin” 
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Er werd ook gevraagd waar de bijl was. Wel, die stond in de schuur.  

De inbrekers vernielden door het hele huis kasten en kisten op zoek naar buit 
door met die bijl alles open te breken.  

Tot slot werden bij vader Leendert de voeten losgemaakt waarna hij meegeno-
men werd naar de voorkamer (de opkamer) om daar aan te wijzen waar hij zijn 
geld en kostbaarheden bewaarde.  

Na anderhalf uur rustig doorwerken waren de rovers klaar en vertrokken met hun 
buit “in grauw linnen zakken.” Vervolgens was de knecht in staat om het touw 
rond de polsen van Hendrik los te bijten. Daarna kon zoon Hendrik iedereen be-
vrijden.  

Het geheel doet professioneel aan. Het was teamwerk. Kennelijk was er een mo-
ment gepland waarop omwonenden niet thuis waren want over andere getuigen 
werd in het verslag van de hoge vierschaar van Zuid-Holland niet gesproken. De 
inbrekers gingen systematisch te werk. Het was kennelijk voor de drie inbrekers 
een routineklus. Na anderhalf uur rustig doorwerken was de klus geklaard. Het 
deed mij denken aan “ramkraken” in onze tijd. 

 

Het gezin Slikkerveer: 

Leendert Hendrikse Slikkerveer, bouwman/heemraad van IJsselmonde, ged. IJssel-
monde 14-8-1735, ovl. IJsselmonde 22-2-1800, zv. Hendrik Leendertse Slikkerveer 
en Mensje Jans Streefkerk.  

Zijn toenmalige echtgenote, Cornelia Jansse van der Kulk, ged. Ridderkerk 2-4-
1741, ovl. Ridderkerk 3-11-1773, dv. Jan Ariense van der Kulk en Pietertje Pieters 
Leeuwenburg. 

Zijn zoon Hendrik, bouwman/heemraad (1811-1830), ged. IJsselmonde 11-3-1770, 
ovl. IJsselmonde 6-9-1830.  

Zijn zoon Pleun, bouwman/arbeider, ged. IJsselmonde 9-5-1782, ovl. IJsselmonde 
17-2-1861.  

 

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 103, dd. 20 April 1798. 
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Bekende IJsselmondenaar: Jaap Bijl 

door Marcel Verhoef 

In juli heeft het Streekarchief op haar website al aan-
dacht besteed aan de herontdekte muurschilderingen 
in de drie panden aan de Cranendonkweg waarvan de 
sloop inmiddels al aan de gang is. 

Germaine Bijl, dochter van kunstschilder Jaap Bijl, had  
gehoord dat de drie panden aan de Cranendonckweg, 
nummers 73 tot en met 147 zouden worden gesloopt 

en vroeg zich af hoe het zat met 
de muurschilderingen van haar 
vader. Al snel na oplevering van 
de (destijds bejaarden) wonin-
gen werden de muurschilderin-
gen bedekt met een schrootjes-
wand. De kunstwerken waren 
iets te progressief en modern 

voor de nieuwe (oudere) bewoners en de woningbouwcorporatie loste dit op deze 
wijze dan maar op. 

Meer dan 40 jaar bleven de muurschilderingen van Jaap Bijl dus op deze wijze aan 
het oog van de wereld onttrokken. 

Contact met de woningbouwvereniging door het Streekarchief en Rob Warnas, be- 
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heerder van de Facebookpagina “Oud IJsselmonde”, leidde uiteindelijk tot het re-
sultaat dat de schrootjes werden verwijderd en dat de muurschilderingen voor de 
sloop nog zichtbaar werden voor het publiek, maar vooral voor Germaine en haar 
moeder Nellie, die de kunstwerken graag nog een keer wilden zien. 

Niet alleen Rob, maar ook het Streekarchief, was met stomheid geslagen, omdat zij 
niet op de hoogte waren van de muurschilderingen aan de Cranendonckweg.  

Dankzij dit bijzondere verhaal heeft IJsselmonde niet 
alleen hernieuwd kennisgemaakt met een aantal 
kunstwerken van Jaap Bijl, maar ook met de kunst-
schilder Jaap Bijl zelf. Een bijzonder en markant figuur 
uit de geschiedenis van IJsselmonde. 

Jaap werd op 2 december 1924 geboren als zoon van 
huisschilder Hermen Mennes Bijl en Hilletje den Bra-
ber. Hij was de oudste zoon in een gezin van vijf kin-
deren. Er werden verder nog twee zonen (Dingeman 
en Aart) en twee dochters (Willy en Mary) geboren. 
Toen Jaap geboren werd waren Hermen en Hilletje net 
een aantal maanden woonachtig aan de Kabeljauwsestraat in het Oude Noorden, 
waar zij na hun huwelijk in 1923 waren gaan wonen. 

Jaap groeit op in het Oude Noorden waar zijn 
vader werkzaam was als huisschilder. De 
schilderkunst heeft hij dus met de paplepel 
ingegoten gekregen. Zijn opa Jacob (naar wie 
hij was vernoemd) was werkzaam als ge-
meentebode, en woonde aan de Kerkhoflaan 
in het naburige Crooswijk. 

Op de persoonskaart van Jaap is na te lezen 
dat hij aardig wat vakken heeft uitgeoefend 
voordat hij uiteindelijk zijn draai vond als le-
raar. De beroepen die vermeld staan zijn o.a. 
kunstschilder, havenarbeider, reclame-
ontwerper en ontwerper-kunstschilder. 

Jaap trouwde op 23 november 1949 met de 
27-jarige Rotterdamse Kaatje Slooter, dochter 
van Jan Slooter en Janna Andeweg, van de 
Katendrechtseweg. Uit dit huwelijk werd in 
1950 een zoon geboren. Na de ontbinding  

Hermen Bijl en Hilletje de Braber bij hun 

huwelijk in 1923. 

Jaap Bijl in 1931 
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van dit huwelijk in 1957 verhuisde Jaap, na een aantal korte verblijven aan het Mid-
dellandplein en aan de Hooglandstraat, naar IJsselmonde. Hij stond vanaf 22 juli 
1957 ingeschreven op de Brandaanstraat 81 in de Sagenbuurt. 

Twee jaar later, op 4 maart 
1959, hertrouwt Jaap met de 
30-jarige Nellie IJzelenberg, 
dochter van de metselaar 
Cornelis IJzelenberg en Aagje 
Verkerk, van de Kerkhoflaan 
uit Crooswijk. Jaap en Nellie 
vestigen zich na het huwelijk 
aan de Brandaanstraat in de 
Sagenbuurt waar Jaap al 
woont. 

In 1967 wordt er verhuisd 
naar de Middenhagen 16. 
Hoewel het huis aan de 

Brandaanstraat ook een tuin had, hadden ze daar wel bovenburen, dus de verhui-
zing naar de Middenhagen was een hele verbetering, een eengezinswoning, hoek-
huis en een grote tuin. 

Jaap hield zich beroepsmatig vooral bezig met 
het schilderen van reclameborden, uithangbor-
den van winkelpanden en beschilderen van 
bestelauto’s. Toen de nieuwe woningen wer-
den opgeleverd aan de Cranendockweg, be-
schilderde Jaap de trappenhuizen met afbeel-
dingen in zijn kenmerkende abstracte stijl. Hij 
was lid van de Rotterdamse Kunstenaarssoci-
ëteit aan de Eendrachtstraat en van de Kunste-
naarssociëteit “De Eendracht” aan de Boom-
gaardhof. 

Jaap was al snel bekend in het na-oorlogse IJsselmonde. Hij stond altijd voor ieder-
een klaar en dat maakte hem ook erg geliefd. In die tijd werd nog gebruik gemaakt 
van kolenkachels en er moest dus regelmatig gewit worden. Jaap was een groot 
pleitbezorger van het toen nieuwe Latex en verkoos dit boven het oude witkalk. Hij 
verkocht de Latex aan de bewoners en hielp hen dan ook vaak mee met schilderen. 

Zijn atelier had Jaap in een gebouw naast de kerk op de 1e etage, zijn dochter Ger-
maine weet niet meer precies waar het was, maar dacht dat er beneden een kleu-  

Ingang van de Bakkerij van Bakker Vlot aan de Benedenstraat, 

bord geschilderd door Jaap Bijl. 

Jaap Bijl, werkend aan een bestelbus 
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terschool zat. Mogelijk is het dezelfde ruimte waar nu de Chabotgroep haar atelier 
heeft, dat zou een opvallend toeval zijn. Helaas is onbekend wat er met de spullen 
uit zijn atelier is gebeurd na zijn overlijden in 1970, weet zijn dochter nog te vertel-
len. 

Jaap Bijl was op 1 maart 1970 begonnen als leraar op de Technische School en 
naast zijn activiteiten in de Rotterdamse Culturele scene, was hij ook actief in het 
kerkelijke leven in IJsselmonde. Hiernaast was Jaap lid van de Wijkraad IJsselmon-
de en politiek actief voor de Partij van de Arbeid. Op 18 maart werd hij verkozen 
als Statenlid en op 4 maart werd bekendgemaakt dat hij als nummer 20 op de lijst 
voor de gemeenteraadverkiezingen van Rotterdam stond. 

Jaap was een groot voorstander en voorvechter van de komst van een nieuw wijk-
centrum in IJsselmonde. Uiteindelijk zou dat de Klimmende Bever worden, die op 2 
maart 1974 werd geopend (in 2005 weer gesloopt voor de aanleg van tramlijn 23). 

Op donderdag 19 maart 1970 sloeg het noodlot toe. Tijdens de maandelijkse ver-
gadering van de wijkraad, toen hij het woord voerde en een toelichting aan het 
geven was over een plan voor de wijkraad, werd Jaap plotseling onwel en overleed 
ter plekke. 

Zoals gezegd was Jaap Bijl een graag geziene persoonlijkheid in IJsselmonde dus 
zijn onverwachte dood kwam als een schok voor de Wijkraad en de rest van de 

bewoners in de wijk. 

Op dinsdag 14 april 1970 
werd door de heer Hohen-
stein het voorstel inge-
diend om ter nagedachte-
nis een kunstwerk van Bijl 
aan te kopen en dit in het 
Dienstencentrum IJssel-
monde op te hangen. In de 
daaropvolgende wijkraads-

vergadering van 16 april werd dit voorstel unaniem aangenomen, met de aanteke-
ning dat als het nieuwe wijkcentrum was gerealiseerd, waar Jaap Bijl zo hard voor 
had gewerkt, het schilderij daar een ereplaats in de centrale hal zou krijgen. 

Bronnen: 
1. Informatie ontvangen van Germaine Bijl, waarvoor veel dank. 
2. Verschillende krantenknipsels via www.delpher.nl 

Foto’s: 
Foto’s uit de privécollectie van de familie Bijl, vriendelijk ter beschikking gesteld door Ger-
maine Bijl. 

Het kunstwerk van Bijl wat in het Dienstencentrum en in de Klim-

mende Bever heeft gehangen. Het schilderij bevindt zich nu in 

privébezit van de familie Bijl. 
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Ophef in ’t dorp 

De verdwijning van Cornelis Noppen 

door Marcel Verhoef 

Cornelis Gerardus Noppen werd op 21 september 
1884 te Woerden geboren als zoon van Gerrit Nop-
pen en Aafje Stafel. 

Cornelis trekt in 1904 naar Zwijndrecht en gaat daar 
werken als ambtenaar der secretarie. Hij woont 
eerst in bij de familie Van der Klooster en later bij de 
familie Talens. In 1910 legt hij het examen van de 
Nederlandse Vereniging van Gemeentebelangen af 
en behaalt hij de akte voor de betrekking van ge-
meentesecretaris. In 1913 treedt hij in Zwijndrecht 
in het huwelijk met de 23-jarige in Best geboren 
Cornelia Ghijsels. Na het huwelijk vestigt het gezin 
zich in de Molensteeg nummer 15 te Dordrecht. Uit 
het huwelijk worden drie kinderen geboren te Dordrecht, Aafje, Jacobus en Albert.  

Cornelis werkt zich op tot hoofdambtenaar in Zwijndrecht en in 1913 wordt hij zelfs bij mi-
nisterieel besluit aangewezen als een van de personen in het gebied van de commissie Dor-
drecht, die ouden van dagen behulpzaam mag zijn bij het aanvragen van een rente conform 
de Invaliditeitswet. 

In 1914 wordt Cornelis samen met collega-ambtenaar van de secretarie, Henk Frijlinck door 
de Commissaris der Koningin te Zuid-Holland aangesteld tot buitengewoon veldwachter in 
de regio Dordrecht. 

Als in 1919 de gemeentesecretaris van de gemeente Kloetinge ontslag neemt, solliciteert de 
ambitieuze Cornelis op de ontstane vacature. Hij wordt in oktober van dat jaar aangenomen 
en aangesteld, weer een stap voorwaarts. Het gezin trekt in december 1919 naar Zuid-
Beveland en vestigt zich in het Zeeuwse Kloetinge. 

Het gaat Cornelis voor de wind in Zeeland. Hij is graag gezien in het gemeentebestuur en 
wordt in 1920, na het eervol ontslag van de heer J.S. Bedet, benoemd tot secretaris van de 
huurcommissie. In 1921 wordt hij ook nog benoemd tot secretaris-penningmeester van het 
gemeentelijk armbestuur van Kloetinge. 

Hoewel zakelijk succesvol, is het vermoeden dat het gezin toch moeite had om in het stug-
gere Zeeland te aarden. Als in december 1921 de gemeenteontvanger van IJsselmonde, 
Pieter Jan Geense, onverwacht overlijdt, solliciteert Cornelis naar de vrijgekomen functie in 
IJsselmonde. Na een berichtje in de Goessche Courant op 21 februari 1922 dat Cornelis als  

Cornelis Gerardus Noppen 
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nummer 1 op de voordrachtenlijst voorkomt, volgt de melding in de Vlissingsche Courant 
van 28 april, dat Cornelis zoals verwacht is benoemd tot gemeentesecretaris van IJssel-
monde. 

Bij zijn afscheid wordt Cornelis loffelijk toegesproken door de burgemeester van Kloetinge 
die hem zegt met genoegen terug te denken aan de uitstekende samenwerking met hem 
en niets anders dan lof heeft over zijn werk in de afgelopen jaren.  

In juni 1922 verhuist het gezin naar IJsselmonde, waar zij neerstrijken aan de Koninginne-
weg op nummer 28. 

Het gezin Noppen aardt goed in het IJsselmondse en het leven gaat zowel zakelijk als privé 
haar geëigende gangetje. Cornelis is naast gemeentesecretaris ook administrateur van de 
Gemeentelijke Drinkwatervoorziening, dus zowel zakelijk als sociaal is het gezin weer op 
haar plek. 

Totdat er in februari 1929 allerlei vreemde berichten en wilde geruchten in de kranten op-
duiken die zelfs het landelijke nieuws halen. 

“De gemeenteontvanger van IJssel-
monde is met de noorderzon vetrokken 
zonder orde op zaken gesteld te heb-
ben. De zaak is bij de politie in onder-
zoek. Fraude wordt vermoed en zelfs 
de gemeenteraad is in spoedzitting 
bijeengekomen”. 

Cornelis is dan sinds enige dagen 
spoorloos verdwenen. In een spoedei-
sende vergadering van de gemeente-
raad van IJsselmonde op 19 februari 

1929 is de ontvanger voorlopig geschorst. In verband daarmee zijn alle boeken in beslag 
genomen. Een accountantsonderzoek wordt ingesteld om na te gaan of eventueel onregel-
matigheden zijn gepleegd.  

Dat fraude werd gevreesd is te begrijpen daar er in de voorgaande jaren meerdere artike-
len van frauderende gemeentesecretarissen elders in het land in de krant waren versche-
nen. 

De geruchtenmachine nam in die dagen een enorme vlucht. Cornelis werd als voortvluchti-
ge bestempeld, hij zou gezocht worden door de politie, er waren malversaties gepleegd, hij 
was inmiddels gearresteerd en naar IJsselmonde overgebracht, hij was niet gearresteerd 
maar vrijwillig teruggekomen in overleg met de burgemeester en nog meer roddel en ach-
terklap verscheen in de (landelijke) kranten. Ja ook zonder Social Media kon men er wat 
van in die tijd, je zou het bijna nepnieuws kunnen noemen. 

In november 1928 waren de boeken en bescheiden van Cornelis gecontroleerd door het 
Haagsche Verificatiebureau en was alles in orde bevonden. Toen de controleurs op 5 febru- 

Uit de Leeuwarder Courant van 20 februari 1929 
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ari  1929 terugkwamen voor nog een aanvullende controle, werden zij door Cornelis verzocht 
enkele dagen later terug te komen, omdat hij door grote drukte enigszins was achter geraakt 
met de administratie. Hierna schreef Cornelis een brief aan het Verificatiebureau met de me-
dedeling dat hij een week vakantie had genomen om zijn zieke moeder in Woerden te bezoe-
ken. Hoewel dit door betrokkenen als uitvlucht werd beschouwd, bleek later dat Cornelis 
inderdaad in Woerden bij zijn moeder had verbleven gedurende zijn “verdwijning”. 

De burgemeester van IJsselmonde, Pieter Frederik van Slijpe, vermoedde inmiddels onraad 
en liet de kas en boeken in beslag nemen. In de spoedvergadering van de gemeenteraad de 
daaropvolgende dag werd Cornelis tijdelijk geschorst en de heer Cornelis de Schipper als zijn, 
eveneens tijdelijke, vervanger aangewezen. 

In de nacht van 20 op 21 februari 1929 meldde een geschrokken en door alle consternatie 
danig overspannen Cornelis zich op het stadhuis bij burgemeester Van Slijpe. Dit speelde zich 
af in een periode zonder radio, televisie en het huidige kliknieuws (nieuws elke minuut van 
de dag via Social Media of mobiele telefoon). U kunt dus begrijpen dat Cornelis enorm ge-
schrokken was van alle landelijke aandacht die zijn “verdwijning” in de krant had getrokken, 
temeer omdat hij werd beticht van malversaties en frauduleuze handelingen. Tezamen met 
de zorgen om de zwakke gezondheid van zijn moeder werd het Cornelis allemaal teveel. 

Op advies van een zenuwarts werd hij opgenomen in het Bethesda Ziekenhuis aan de Oost-
molenlaan te Rotterdam om van zijn zenuwinzinking, tegenwoordig zouden we het een burn-
out noemen, te bekomen. 

Cornelis werd op eigen verzoek 
door de gemeenteraad van IJssel-
monde op 15 maart 1929 eervol 
ontslag verleend. Uit een accoun-
tantsonderzoek was overigens 
gebleken dat hoewel de admi-
nistratie de voorgaande drie 
maanden rommelig was gevoerd 
er van fraude absoluut geen spra-
ke was geweest. 

In maart 1930 verhuisde het gezin 
Noppen naar de Lindelaan 131 te 
Zwijndrecht. In 1935 verhuisden 
zij naar vervolgens naar Dor-

drecht. Cornelis zien we daar in 1940 als bestuurslid en oprichter van de Blokbrandweer van 
de wijk. Hij was samen met zijn echtgenote woonachtig in de Mazelaarstraat op nummer 6 
(rood) tot aan zijn overlijden op 6 juni 1972. 

Bronnen: een variëteit aan landelijke en lokale kranten, uit de periode 1910 tot en met 1940, vanaf de 

website www.delpher.nl en de bevolkingsregisters van Zwijndrecht, Dordrecht, Kloetinge en IJsselmon-
de. Foto van Cornelis Noppen is afkomstig van www.noppages.nl en de foto van het Bethesda zieken-
huis is afkomstig van een ansichtkaart uit 1940 (fotograaf onbekend). 

Het Bethesda ziekenhuis aan de Oostmaaslaan in 1940 



19 

 

Deelgenealogie Noppen 

I. Gerrit Willemsz. Noppen, ged. Woerden 30-5-1803, scheepstimmerman en winke-
lier, zv. Willem Hendricksz. Noppen en Maria Paling, ovl. Woerden 19-4-1873, tr. 
Woerden 23-5-1828 met Johanna Koenekoop, geb. Lange Ruige Weide 23-1-1805, 
winkelierster, ovl. Woerden 5-12-1884, dv. Johannes Koenekoop en Sophia Danne-
mans. 
Blijkens de notulen van de kerkeraad van de N.H. gemeente te Woerden ging Gerrit Noppen 

met zijn kinderen Wilhelmina Sophia en Elisabeth over tot de Afscheiding. 
Uit dit huwelijk: 
a. Willem Noppen, geb. Woerden 10-9-1828, ovl. ald. 31-10-1828. 
b. Wilhelmina Sophia Noppen, geb. Woerden 2-9-1829, ovl. ald. 28-2-1907, tr. 

Woerden 21-3-1856 met Machiel Blok, geb. Papekop, winkelier en koopman, 
zv. Lourens Blok en Elizabeth Uittenbogaard. 

c. Willem Noppen, geb. Woerden 21-11-1830, ovl. ald. 29-3-1832. 
d. Johannes Noppen, geb. Woerden 29-6-1832, ovl. ald. 6-7-1833. 
e. Elisabeth Noppen, geb. Woerden 27-5-1835, ovl. ald. 17-12-1836. 
f. Johanna Noppen, geb. Woerden 27-11-1835, ovl. ald. 3-4-1838. 
g. Willem Noppen, geb. Woerden 22-1-1838, ovl. ald. 25-2-1838. 
h. Johannes Noppen, geb. Woerden 9-1-1839, huisschilder, ovl. ald. 24-12-1865. 
i. Elisabeth Noppen, geb. Woerden 10-10-1841, ovl. ald. 7-2-1842. 
j. Willem Pieter Noppen, geb. Woerden 25-8-1842, ovl. ald. 4-8-1844. 
k. Elisabeth Noppen, geb. Woerden 3-1-1845, ovl. ald. 7-5-1846. 
l. Gerrit Noppen, volgt II. 

II. Gerrit Noppen, geb. Woerden 27-3-1847, verwer, tr. Woerden 28-6-1877 met Aafje 
van Stavel, geb. Woerden 8-8-1852, ovl. ald. 13-7-1939, dv. Cornelis van Stavel en 
Elisabeth van Amijde.  
Uit dit huwelijk: 
a. Johanna Elisabeth Noppen, geb. Woerden 31-3-1880, winkeljuffrouw, ovl. 

Utrecht 9-3-1970, tr. Woerden 3-6-1909 met Lodewijk Alexander Knoth, geb. 
Tiel, spoorwegambtenaar, zv. Wilhelm Wijbo Knoth en Gisberta Sandrina Rijn-
beek.  

b. Cornelis Gerardus Noppen, volgt III. 
III. Cornelis Gerardus Noppen geb. Woerden 21-9-1884, gem. secretaris Zwijndrecht, 

Kloetinge, IJsselmonde, ovl. Dordrecht 6-6-1972, tr. Zwijndrecht 9-7-1913 met Cor-
nelia Francina Wilhelmina Ghijsels, geb. Best (NBr.) 31-3-1890, ovl. Dordrecht 5-12-
1986, dv. Jacobus Lourens Ghijsels en Pieternella van Wijnen. 
Uit dit huwelijk: 
a. Aafje P.C. (1913) 
b. Jacobus L. (1917) 
c. Albert J. (1919) 

 

Bron:  Noppen, J.P., Heemtijdinghen: orgaan van de SHHV jg. 23 (1987) no. 3 blz. 75-84 .  
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De “Jodenstee” in IJsselmonde 

Waar ligt de “Jodenstee” en hoe is de naam ontstaan? 

door J. van Houdt, met aanvullingen van de redactie 

Waar lag dat dan, die Jodenstee? 

Gaande vanuit Oud-IJsselmonde richting Bolnes (gemeente Ridderkerk) langs de 
Benedenrijweg ziet men aan de rechterzijde verschillende huizenrijtjes haaks op 
de rijweg. Twee van die evenwijdig aan elkaar gelegen laantjes vormen de Joden-
stee. Zo’n 35 jaar geleden stond er voor die twee laantjes een oud boerenhuis met 
het front naar de Benedenrijweg. Zo tussen 1981 en 1986 is dat boerenhuis we-
gens bouwvalligheid gesloopt. Ook de twee laantjes met daarop twaalf huizen (op 

ieder laantje zes huizen) zijn ternauwernood aan sloop ontsnapt toen er plannen 
waren om voor Verolme een haven te graven op die plek. De gemeente Rotterdam 
kocht veel grond op, ook de Jodenstee, alleen de plannen voor de zogenaamde 
“puntzakhaven” werden nooit gerealiseerd. Later werd iets verderop de wijk Be-
verwaard gebouwd en bleven de buurtschapjes voor de sloophamer gespaard. 

Waar komt de naam Jodenstee vandaan? 

Zo omstreeks 1820  vestigde de slagersfamilie Van Blankenstein uit Lekkerkerk zich 

De Jodenstee, met de oude vervallen boerderij nog overeind staande. Foto: Jan van Hengel via Oud-IJsselmonde 
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in IJsselmonde. Salomon van Blankenstein trouwde daar in 1826 met Hester Bek-
kers, dochter van Barend Jacob Bekkers en Elisabeth Frieser. Beide echtelieden 
waren van Joodse komaf. De twee vestigden zich na hun huwelijk in 1861 aan de 
Benedendijk (nu Benedenrijweg) op nummer 102.  

Hun zoon Philip Barend volgde zijn vader op als veehandelaar en “vleeschhouwer” 
en bleef, ook na zijn huwelijk in 1853 met de Barendrechtse Elisabeth den Hartog, 
aan de Benedendijk wonen. In 1886 vertrokken Philip en Elisabeth naar Rotterdam 
om zich daar aan de Hilledijk op nummer 12 te vestigen.  

Toen het in 1889 met de gezondheid van vader Salomon achteruit ging trok Philip 
met zijn gezin weer in bij zijn vader. Het gezin was inmiddels gegroeid met drie 
zonen en acht dochters. Op 5 januari 1890 overleed Salomon en het gezin bleef 
nog tot 1895 in de Jodenstee, zoals het buurtje inmiddels bekend stond, wonen. 

Philip en zijn vrouw trokken toen weer naar de Hilledijk en hun zoon Salomon ves-
tigde zich in Heenvliet als slager, nadat hij de Jodenstee op 21 februari 1895 had 
verkocht aan de Rotterdamse bankier Samuel van Dantzig, eveneens van Joodse 
afkomst. 

De familie Van Blankenstein 

Het verhaal van de familie Blankenstein kende verder een treurig verloop. De kin-
deren die nog leefden toen de Tweede Wereld oorlog uitbrak, Hester († Auschwitz 
25-1-1943), Rozetta († Rotterdam 20-4-1942), Jetje († Auschwitz 19-10-1942), Lea 
(† Sobibor 14-5-1943) met haar man Barend Meiboom († Sobibor 14-5-1943) en 
hun zoon David († Auschwitz 31-5-1944), en Salomon († Auschwitz 5-11-1942) met 
zijn vrouw Elisabeth den Hartog († Auschwitz 5-11-1942)  werden allemaal tijdens 
de oorlog vermoord. Philip en zijn vrouw Elisabeth hebben dit niet meer meege-
maakt. Op 20-4-1898 overleed Philip te Rotterdam en Elisabeth stierf daar op 10-4-
1903. 

In Heenvliet zijn in de Van 
Blankensteinstraat 
(genoemd naar Salomon) 
ter hoogte van nummer 1 
en 2, die voorheen Kerk-
laan heette en waar vroe-
ger de synagoge van Heen-
vliet was gevestigd, een 
drietal stolpersteinen ge-
plaatst ter nagedachtenis aan de vermoorde Salomon, Elisabeth en hun huisgeno-
te Rachel Goudsmit. 

De Stolperstenen te Heenvliet. Fotograaf onbekend. 
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AANWINSTEN COLLECTIE: 

Van de heer Norbert Swaneveld, voormalig dagelijks 
bestuurder van de deelgemeente IJsselmonde en voor-
zitter van de gebiedscommissie IJsselmonde, hebben wij 
onderstaande artikelen ontvangen voor onze collectie: 
 
 
Een mechanische telmachine van het merk “Totalia La-
gomarsino” (uit 1954)  
 
 
 
 

 
 
Handgemaakte poppenkastmeubeltjes, in de jaren voor 
de oorlog gemaakt door een zwager van Siem Heiden 
(1905-1993), de bekende IJsselmondse schaatskampioen. 

De Jodenstee, zonder de inmiddels gesloopte boerderij . Foto: Jan van Hengel via Oud-IJsselmonde 



23 

 

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

 

Hollandse Parentelen vóór 1650, deel 1 

Een uitgave van de Hollandse Vereniging voor genealogie “Ons Voorgeslacht”, 2017 

Na de serie Utrechtse Parentelen vóór 1650 (7 delen) is Ons Voorgeslacht 
nu begonnen aan een serie Hollandse Parentelen. In deel 1 vinden we de 
parenteel van de smit Jacob Arentsz Fabré uit Schiedam. 

Slikkerveer 1400-2017 

Adri Maliepaard en Hans van Gelder, eigen uitgave 2017 

Net als het boek over Bolnes worden de door Maliepaard in archieven 
gevonden wetenswaardigheden gepresenteerd als een denkbeeldige wan-
deling, die voert langs onder meer de vroegere scheepswerven en ver-
schillende boerderijen. De auteur verhaalt daarnaast ook uitgebreid over 
eigenaren, huurders en vaklieden van Huys ten Donck, het Slikkerveerse 
Koffiehuis en Quirijn Adriaens Huijser.  

Repertorium van de Vlaamse Adel (ca. 1350—ca. 1500) 

Frederik Buylaert, uitgeverij Academia Press, Gent, 2011 

Historische monografieën van de Vlaamse Adel. De ambachen Ridderkerk en 
IJsselmonde kende in de late middeleeuwen een aantal uit Vlaanderen 
afkomstige ambachtsheren. Dit boek geeft d.m.v. uittreksel uit oorkonden en 
archieven een inkijk in handel en wandel van deze “Vlamingen”. 

De staat van dienst, de gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de 

Bourgondische periode (1425-1482) 

Mario Damen, uitgeverij Verloren, Hilversum, 2000 

In het eerste deel van de geschiedenis van de Bourgondische periode 
wordt beschreven hoe de adel, de toenmalige “ambtenaren”, meewerkten 
aan de integratie van de gewesten van Holland en Zeeland in de Bourgon-
dische Unie.  

De geschiedenis van het dorp Rhoon, van zijn oorsprong tot het heden 

L. Louter, uitgave in eigen beheer, 2002 

De heer Louter beschrijft uitgebreid de geschidenis van het dorp Rhoon, 
vanaf haar prille begin tot het heden rond 2000. Met gegevens uit o.a. de 
kerkelijke en gemeentelijke archieven schetst Louter een verrassend 
beeld over de manier van leven van de inwoners van het dorp. 
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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  
Penningmeester: M. (Marcel) Verhoef 
Alg. Bestuurslid: N. (Nico) Kwikkers 
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 10:00 – 14:00 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. 
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