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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 

OPROEP: 

Wij zijn op zoek naar foto’s van en over de ijsclub Thialf op IJsselmonde. Het 
Streekarchief is in het bezit van het archief van de IJsclub, maar is op zoek naar 
leuke kiekjes van op de ijsclub schaatsende IJsselmondenaren door de jaren heen. 

We zijn op zoek naar een foto of afbeelding van het Station (stopplaats)
IJsselmonde. Het station is in 1926 gesloopt en lag iets ten zuiden van het huidige 
station Stadion. 

Nagenoeg alle donateurs hebben voor dit jaar weer een bijdrage gestort. Wij wil-
len u allemaal hartelijk bedanken hiervoor. Is het u ontschoten? Geen probleem, 
u kunt nog altijd uw bijdrage overmaken naar ons! 

Rangeerterrein Varkenoord (IJsselmonde) in 1927  
(Foto: Collectie Streekarchief) 

Kees Korbijn , uitsnede uit een grotere foto
(Fotograaf onbekend) 



3 

 

De kou is weer wat uit de lucht, het voorjaar staat voor de deur en de zon laat zich 
heel af en toe al zien. Helaas heeft de griepgolf ook het bestuur deze periode niet 
gespaard, vandaar ook dat deze nieuwsbrief iets later dan dat u van ons gewend 
bent op uw deurmat valt.  

Sommigen van u was het wellicht al opgevallen, maar dit jaar is een jubileumjaar! 
De sneltram kwam 50 jaar geleden, onder luid protest van omwonenden, naar IJs-
selmonde en rond dezelfde tijd werd de Metro geïntroduceerd op Zuid, nog een 
jubileum. En niet als laatste bestaat ons eigen Streekarchief dit jaar al weer 35 jaar. 

Ons bereikte het droevige bericht dat Corinne Brou-
wers op 28 februari jongstleden is overleden. Corin-
ne is slechts 57 jaar geworden. Zij is jarenlang vrij-
williger voor het Streekarchief geweest en heeft, 
ondanks haar handicap, trouw haar steentje bijge-
dragen. Ook vanaf deze plaats wensen wij haar fa-
milie en vrienden veel sterkte met de verwerking 
van dit verlies. 

Op 17 maart wordt het nieuwe clubgebouw van FC 
IJsselmonde op sportpark Olympia geopend. Het 
Streekarchief heeft zich eerder ingespannen om het 
oude kantinegebouwtje van de voetbalclub Tediro, 
gebouwd met puin uit de stad Rotterdam na het 

bombardement van 1940, te behouden. Helaas is dat niet gelukt maar wel is over-
eengekomen dat deze bijzondere bouwmaterialen in het nieuwe gebouw een plekje 
zouden krijgen. We zijn blij dat dit in nauwe samenwerking met de gemeente 
Rotterdam en in het bijzonder wethouder Adriaan Visser is gelukt. 

Als bekend gezicht deze maal een artikel over de in 2012 overleden (protest)zanger 
en muzikant Kees Korbijn, bewoner van Vreewijk en bekend op heel Zuid. 

Wij wensen u veel leesplezier... 

                  Het Bestuur 
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Station IJsselmonde, waar lag dat dan? 

door Theo Mulders en Marcel Verhoef 

De Spoorlijn Rotterdam - Dordrecht 

Op 11 november 1872 werd de spoorlijn Rotterdam - Dordrecht geopend. Aan 
Rotterdamse zijde voorlopig tot aan het Mallegat in Feijenoord. 

Langs dit traject, dat deel uitmaakte van de oude Staatslijn nr. 1 Breda – Rotter-
dam sectie 1, werden drie stations gebouwd. In Zwijndrecht, Barendrecht en IJssel-
monde, alle van eenzelfde type, Staatsspoor Klasse vier  2e serie. De bouwkosten 
bedroegen f. 13.800,- per gebouw, de latere bijgebouwen en veelading niet mee-
gerekend. Architect was K.H. van Brederode. 

Al  jaren voor de opening van de lijn werden voorbereidingen getroffen, metingen 
verricht en kwam de moeizame procedure van onteigening en aan- en verkoop op 
gang. Alle grond moest vrij van houtgewas e.d. worden opgeleverd. Er werd grond 
aangekocht van landbouwers en polderbesturen en de familie Bichon deed afstand 
van het tiendrecht 2).  

De hoofdbaan was ter hoogte van het oude station in dubbelspoor uitgevoerd zon-
der zij-of nevensporen waardoor het station meer een haltefunctie had. Iets ten 
noorden van het gebouw werd een verhoogde laadplaats aangelegd met daaraan 
grenzend een omheind veepark zodat vee voor transport eenvoudig in-en uit de 
veewagons kon worden gebracht. 

Detail uit de bouwtekening van de stopplaats “IJsselmonde” (collectie Streekarchief)  
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Om de orde op en rond het stationsplein en toegangswegen te bevorderen werd 
door het gemeentebestuur in september 1876 een verordening 1) vastgesteld, 
waarop de plaatselijke politie moest toezien. Zo werd het naast de gebruikelijke 
regels niet toegestaan om rij-en voertuigen, bespannen met paarden of honden 
zonder toezicht achter te laten en vee zonder geleide te laten lopen of weiden.  

In 1883, er is nu reeds een neven-
spoor aangelegd, werd ter beveili-
ging van het in-en uitrijden van 
treinen op het station aan de  
Barendrechtse zijde, gebruik ge-
maakt van drie seinpalen die wer-
den aangestuurd door blokseintoe-
stellen.  

In 1888 werd, ter hoogte van het 
station, het emplacement met nog 
twee sporen verder uitgebreid  
zodat er meerdere rangeerbewe-

gingen mogelijk werden op het complex.  

Daar het station zeer ongunstig midden in de polder lag, ver verwijderd van de 
woonkernen van IJsselmonde en de andere Rotterdamse wijken, bleef het reizi-
gersaanbod ver onder de maat. Er stopten nog maar enkele treinen per dag. 

Door de directie van de Nederlandsche Spoorwegen werd officieel medegedeeld 
dat het station van IJsselmonde op 3 oktober 1926 voor de reizigersdienst werd 
gesloten. Daarvoor in de plaats werd er op diezelfde datum een nieuw station geo-
pend aan het eind van de Rosestraat nabij de overweg van de Korte Feijenoord-
dijk. Het was eigenlijk niet meer als een halte daar een stationsgebouw, plaats-
kaartloketten en een of andere vorm van wachtruimte  ontbraken.  

Nabij het oude station werd op 2-5-1937 het station Rotterdam Stadion officieel in 
gebruik genomen. 

Maar, waar lag het Station IJsselmonde dan precies? 

Het voormalig station van IJsselmonde lag iets ten zuiden van de Varkenoordsche 
Vliet, ook wel Blindeweg genoemd. Het gebouw lag zeer ongunstig midden in de 
polder, ver van het dorp IJsselmonde en ver van de bebouwde kom van de Rotter-
damse wijken op zuid. Het was te bereiken via dan nog niet met grind verharde 
wegen. Van Feijenoord via de Oost-Varkenoordscheweg en in de richting van het 
dorp IJsselmonde via de Groene Laagjesdijk, nu de Buitendijk. 

Foto van het voormalige Station Barendrecht, gebouwd 

in dezelfde stijl als in IJsselmonde (Collectie Streekarchief) 
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Om de exacte locatie te achterhalen werd er gebruik gemaakt van een aantal oude 
kaarten van IJsselmonde en van de moderne middelen die Googlemaps ons tegen-
woordig biedt. 

Als eerste werd een kaart gezocht waar het Station nog op stond vermeld. Dat 
werd een kaart uit 1920. We zien dat het Station zich net iets ten zuiden van het 

zijstraatje bevindt, waar zich aan beide zijden nog jarenlang woningen bevonden. 
De Kuip was pas in 1937 gereed dus de Varkenoordse polder was op die plek nog 
leeg. Dat straatje speelt een belangrijke rol om de uiteindelijke locatie van het sta-
tion vast te stellen, want op een volgende kaart van de Varkenoordse polder (zie 
afbeelding bovenaan blz. 7), één waar de Kuip en de luchtbrug al op te zien is, zien 
we het straatje ook nog. Volgens herinneringen van omwonenden zijn die eind 
jaren 60, begin jaren 70 pas gesloopt. 

Als we vervolgens de positie van het Station aan de hand van de Kuip overbrengen 
op een satellietbeeld vanuit Googlemaps (zie afbeelding onderaan blz. 7), dan zien 
we dat Station IJsselmonde ongeveer net ten zuiden heeft gelegen van de ingang 
van sportpark Varkenoord van de sportclub Feyenoord. 

Noten: 
1) Gemeentearchief Rotterdam, archief IJsselmonde inv.nr. 8-760 

2) Het Utrechts Archief, archief van Mij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen inv. 922-513,  
     922-545 en 922-553 
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Verhalen uit de Vierschaar: er werden toen geen vragen gesteld 
door Harry Aardoom 

Op woensdag 26 Augustus 1795 kwam er in Oost-IJsselmonde een vreemdeling, 
“een zeker heer, naer gissing omtrent dertig jaren oud”. Hij bezocht eerst Berbe-
ra van der Lek, ging daarná langs bij vrouw Dorsman, en kwam tenslotte bij het 
echtpaar Dirk Verlek en Leentje Leeuwenburg. Hij wilde bij hen een kind in de 
kost doen voor drie gulden en tien stuivers per week. Het betrof een kind 
“waerschijnlijk nog maer eenige weken oud”. De genoemde dorpelingen kwamen 
er niet achter wie de heer was, en ook niet om welk kind het ging.  

Op vrijdag 28 Augustus kwam hij terug, en de negenenvijftig jaar oude Leentje 
Leeuwenburg reisde met hem mee naar het kind. Het navolgende is haar woor-
delijk verslag.  

Zij reisden die middag eerst naar Delftshaven waar ze aten in de herberg “Het 
melkmeisjen”. Diezelfde avond om half tien gingen ze scheep, en “voeren naar 
boven”. Daarmee zal zijn bedoeld dat ze meereisden in een beurtschip dat de Lek 
op voer.  Zaterdagmorgen 29 Augustus om half tien legde het schip aan bij een 
dorp “waarvan zij (Leentje) de naem niet weet, dog ´t welk waerschijnlijk Wer-
kendam zal zijn”. Daar ontbeten Leentje en de onbekende heer. Daarna liepen ze 
over enkele “vondeltjes” (bruggetjes) naar een weg waar een wagen met twee 
paarden bespannen op hen wachtte. De koetsier was een oude man. Ze ver-
trokken om ongeveer tien uur ´s morgens en arriveerden zonder tussenstop ´s 
middags tussen een en twee uur “op een dorp, haer onbekent …” Daar gingen ze 
een huis binnen waar ze “een man en een vrouw samen met zeven kinderen, en 
een juffrouw met een kind” aantroffen. Om het kind van die “juffrouw” bleek het 
te gaan. Ongeveer een uur later reden de heer en Leentje plus baby met de sjees 
naar Woudrichem. Daar kwamen ze op die zaterdag 29 Augustus om vier uur ´s 
middags aan, waar Leentje met de baby aan boord werd gebracht bij een beurt-
schipper die naar Schiedam moest. De onbekende heer voer niet mee, hij bleef 
tot verbijstering van Leentje in Woudrichem op de kant staan. Ze kon later dus 
ook niet vertellen waar hij gebleven was.  

Welnu, op zondagmorgen 30 Augustus kwam ze om acht uur met het kind bij 
haar thuis. Op maandag 31 Augustus kwam de onbekende heer samen met “een 
dame” ´s avonds bij haar thuis.  

Hier eindigt het verhaal. Mogelijk betrof het hier een soort adoptie van de baby 
door die onbekende “dame”? Eind goed al goed? Maar Dirk Verlek en zijn vrouw   



9 

 

Leentje Leeuwenburg vonden het toch dermate vreemd dat ze het verhaal door 
de schout van het dorp lieten opschrijven. Het verslag werd daarna op 7 Septem-
ber 1795 geaccordeerd door de hoge vierschaar van Zuid-Holland. 

Wat mij opviel was dat die “onbekende heer” er met succes in slaagde onbekend 
te blijven. Kennelijk heeft hij tijdens zijn tweedaagse reis weinig gepraat met 
Leentje. En Leentje durfde ook weinig te vragen, getuige het feit dat ze zelfs de 
namen van de dorpen waar ze onderweg kwamen niet wist. Ondanks de 
“vrijheid, gelijkheid en broederschap” van de Bataafse republiek waren gewone 
mensen in die tijd nog niet mondig.  

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. 7 September 1795. (geen bladzijden-
nummering).  

 

Ophef in ‘t dorp, de verdwijning van Cornelis Noppen - aanvulling 

door Marcel Verhoef 

In navolging op het verhaal over Cornelis Noppen uit de vorige nieuwsbrief, heb 
ik nog een interessante aanvulling gevonden in het krantenarchief op Delpher.nl. 

Zoals vermeld in het artikel werd Cornelis opgenomen in het Bethesda ziekenhuis 
vanwege een zenuwinzinking. Kennelijk was deze “inzinking” dermate ernstig dat 
Cornelis zichzelf op 11 april 1929 onder curatele liet stellen door de Dordtse offi-
cier van justitie Van Tricht.  



10 

 

Bekend op IJsselmonde: Kees Korbijn 

door Marcel Verhoef 

Jonge jaren 

Kees Korbijn werd als Cornelis Korbijn in 1926 gebo-
ren aan de Joubertstraat in de Afrikaanderwijk. Kort 
na zijn geboorte verhuisde het gezin van Leen Korbijn 
en Marie de Bruijn naar de Fuchsiastraat nummer 14b 
een ‘armenstraat’ in de wijk Bloemhof, waar Kees op-
groeide. 

Vader Leen was arbeider die als havenwerker in het vooroorlogse Rotterdam een 
schaarse boterham verdiende in de haven. Kees groeide op in armoede in de 
straatjes van Bloemhof en zag zijn vader dagelijks zonder plezier lange uren maken 
voor weinig geld.  

Op jonge leeftijd zag hij een keer op straat drie mannen met een gitaar zingen. De 
hele buurt stond er omheen. Vanaf toen wist Kees ‘dít wil ik ook’. Hij zou geen 
vreugdeloos bestaan in ketelpak willen zoals zijn vader. 
 
Kees leerde gitaar spelen. Hij begon zelf teksten en muziek te schrijven. En tegen 
het einde van de oorlog, tijdens de hongerwinter van 1945, speelde hij zijn eerste 
liedjes in ruil voor twee boterhammen met stroop. Zo kwam hij al spelend en zin-
gend terecht op Katendrecht, waar hij nog vaak in zijn leven zou terugkeren. 

Na de oorlog begon hij te spelen tussen de zeelieden en prostitués die zich iedere 
avond verzamelden in de kroegen in de wijk Katendrecht.  

Op de Kaap 

Op ‘de kaap' ontmoette Kees in de jaren 
’50 Johnny Hoes in de Michiel Bar van 
A.M.Oijens. Kees vertelde later hierover 
'een man met een hoedje vroeg of hij 
mijn gitaar even mocht lenen. Hij begon 
wat te spelen en vroeg of ik een liedje 
van hem wilde zingen. Dat bleek Hoes te 
zijn.' 

Kort daarop, in 1955,  maakte Korbijn zijn 
eerste plaatopnamen, deels van eigen 
werk. In 1958 stond hij samen met mede- Sumatraweg 11b (links), waar eens de Michiel-

bar was gevestigd (Foto van Google Streetview) 
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Rotterdammer Marius MacPhail op de Wereldtentoon-
stelling in Brussel. En rond 1960 begon een periode 
van zo’n twaalf jaar dat Kees optrad in de Michiel Bar 
op Katendrecht. 

Kees, met zijn gitaar, in het raamkozijn van de bar, tot 
diep in de nacht. Een goede leerschool. Als hij niet al 
wist hoe om te gaan met lastig publiek, leerde hij het 
daar wel.  

Malaise op Katendrecht 

Begin jaren zeventig kwamen er steeds minder zeelie-
den naar de stad, omdat de schepen steeds minder 
afmeerden in de Stadshavens rondom Katendrecht.  
De Kaap ging mede hierdoor als uitgaanscentrum ten 
onder. In 1974 stopte Korbijn met zijn dagelijkse optredens in de Michiel Bar. 

De malaise op Katendrecht leidde begin jaren zeventig tot samenwerking met drie 
muzikanten die een tijd lang twee deuren verder hadden gestaan, in de Walhalla. ‘t 
Asoosjale Orkest was een feit. Een orkest dat “stekelige” liedjes zong, vooral van de 
hand van Kees. 

Korbijn in de jaren ‘60 (Fotograaf 

onbekend) 

‘t Asosjaale Orkest: (vlnr) Luut Buijsman, Toon Vermeer (Toon de Soep), Kees Korbijn (Lange Bart) en 

Cor Coenen (Cor met de handjes)  (Fotograaf onbekend) 
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Jaren lang stond ‘t Asoosjale Orkest op zondagmiddag in het café van Bob van 
Niekerk aan de West-Kruiskade. En er kwamen tv-optredens. En drie lp’s. Tot in 
1982 het doek viel.  

De belangstelling voor het maatschappijkritische repertoire verflauwde in het yup-
pietijdperk van de jaren tachtig. Maar Korbijn bleef optreden. De voorzichtige we-
deropstanding van Katendrecht maakte Korbijn in zijn laatste jaren nog net mee. 
Samen met saxofonist Jos Valster trad hij diverse keren met veel succes op tijdens 
de Nacht van de Kaap.  

De andere zanger van Katendrecht 

Kees stond ook wel bekend als de andere zanger van Katendrecht, waarbij die an-
dere natuurlijk Johnny Hoes was.  

Korbijn aasde nooit op het commerciële succes van Hoes. Hij had geen hit zoals 
Och was ik maar bij moeder thuis gebleven en richtte geen eigen platenmaatschap-
pij op. Hij bleef zijn verdere leven juist de volkszanger uit Rotterdam die op vaak 
humorvolle wijze de noden van de arbeiders aan de orde stellen. De SP bleef hem 
nog tot zijn dood koesteren als een van de artiesten die de gevoelens van hun  

Kees Korbijn op de voorgrond samen met zijn band “De Uit-

slovers” in verzorgingstehuis Antonius in 2007. De Uitslovers 

zijn Jos Valster, Evert Willemslijn op bas en Marcel Koster, 

accordeon. (Foto: Wim de Boek.) 
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achterban uitdroeg.  

Als hoogbejaarde zangers zongen ze samen nog op 
een van de laatste verjaardagen van Johnny Hoes 
in het Witte Paard in Vreewijk het lied Een roos 
kan niet zonder zonneschijn. 

De laatste jaren 

Kees trouwde met Truus van Tol. Samen met haar 
nam hij ook enkele liedjes op, zij onder haar ar-
tiestennaam Jenny Roos. Hij onder zijn eigen 
naam of onder zijn alias Jef Somers. Ze woonden 
samen tot aan zijn dood in 2012 aan de Voorde in 
Vreewijk. 

Korbijn kon altijd nog  worden opgetrommeld 
voor een actie of het nu om het behoud van een 
buslijn in in Charlois ging, de dreigende sloop van 
Vreewijk, waar hij woonde, of acties in de thuiszorg.  

In september 2012 zou hij op grootse wijze 
zijn 70-jarig artiestenjubileum vieren. Dat 
kwam er niet meer van. Al geruime tijd leed 
hij aan kanker en belandde in het zieken-
huis. Maar ook daar pakte hij nog zijn gitaar 
en liet de hele zaal meezingen. Net als vroe-
ger.  

Naar verluid was de laatste limerick die hij 
uitsprak: “Je ziet met open ogen, wat gaat 
de tijd toch vlug. En met je ogen dicht, kijk je 
zo’n 86 jaar terug.’’  

Kees Korbijn, een mooi mens… 

 

Bronnen: 
1. Artikel van Peter de Waard in de Volkskrant van 23 oktober 2012 
2. Ronald Vonk in de Oud Rotterdammer van 21 februari  en van 16 oktober 2012 
3. Jos Valster op Rotterdam Vandaag & Morgen op 22 september 2017 
4. De Biografie van Kees Korbijn op www.muzikum.eu 
5. Wikipedia: Kees Korbijn 
6. In memoriam Kees Korbijn - Boeddhistische Omroep Stichting 

Kees en Truus in 1954 (fotograaf 

onbekend) 
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50 jaar sneltram in IJsselmonde 

door Marcel Verhoef 

Historie van tramlijn 2 

Op 15 oktober 1906 werd tramlijn 2 ingesteld, toen nog een “Stadse” lijn vanaf het 
Stationsplein (station Delftse Poort) naar het Prinsenhoofd op het Noordereiland. 
Station DP lag ten oosten van het stationsgebouw uit 1953 en werd gedeeltelijk 

verwoest tijdens het bombardement van mei 1940. Het gebouw werd opgelapt en 
heeft nog tot 1953 dienstgedaan. Pas vanaf 1953 was er sprake van een “Centraal 
Station”. 

Op 2 juli 1926 werd de route verlegd en ging het voortaan stadswaarts via de Fey-
enoordstraat. Lang duurde dit echter niet want deze lijn werd op 1 september 1926 
opgeheven. 

Op 23 oktober 1926 werd lijn 2 al weer heringesteld en ging de route van Stations-
plein op de heenweg via de Prins Hendrikkade en op de terugweg via de Feyen-
oordstraat naar het eindpunt aan de Vlasstraat op Charlois. 

Luchtfoto van Station Delftse Poort. Aan de onderzijde is diergaarde Blijdorp te zien, dus dan heeft u 

een beeld waar dit station ongeveer heeft gelegen. (Foto: Luchtvaartdienst—NIMH)  
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In de periode tussen 1927 en 1936 werden nog een aantal tijdelijke en permanen-
te wijzigingen aangebracht in de route. 

In de oorlogsjaren werd de lijn op 10 mei 1940 stilgelegd vanwege oorlogsgeweld, 
maar op de 17e mei werd de dienst alweer hervat. De route wijzigde echter in 
Vlasstraat tot aan het Stieltjesplein. Op 22 juni van dat jaar werd de route verlengd 
tot aan de Mauritsweg.  

Bij een voor het wegverkeer geopende Koninginnebrug werd zuidwaarts gereden 
via Prins Hendrikkade – Leliestraat – Burgemeester Hoffmanplein – Cornelis 
Trompstraat – Maaskade – Thorbeckestraat – Prins Hendrikkade (opstelspoor). 
Deze maatregel heeft altijd gegolden zolang als er trams over de Koninginnebrug 
reden. Later was het wel zo dat op zondagen, als het toch niet erg druk was, trams 
in de Van der Takstraat opgesteld mochten worden. 

In noordelijke richting stelden de trams op aan de Nassaukade; daarvoor werd van 
1929-1962 het middelste spoor gebruikt. Dit spoor verdween na de reconstructie 
van Stieltjesplein en Nassaukade in 1962. 

De Oorlogsjaren 1940-1945 

In de oorlogsjaren werden de routes en diensten herhaaldelijk aangepast door de 
Duitse bezetter. Zondags werd de dienst opgeheven, later reed de dienst alleen  

De Koninginnebrug gezien richting de Rosestraat. In dit geval met tramlijn 9. (Foto: Ansichtkaart Ko-

ninginnebrug, verzameling Streekarchief) 
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nog in de spitsuren en tijdens de razzia’s van 1944 werd de lijn helemaal stilgelegd. 
Op 1 december 1944 werd de lijn uiteindelijk helemaal opgeheven. 

Na de bevrijding werd de lijn weer 
heringesteld. De route werd vanaf 
Station Delftse Poort tot aan de 
Vlasstraat in Charlois. De dienstre-
geling bleef echter “alleen op 
werkdagen tijdens de spitsuren”. 
Zaterdag was in die tijd overigens 
een gewone werkdag.  

In de daarop volgende weken 
werd de dienst al snel weer uitge-
breid naar de “normale” dienstre-
geling. Op 17 juni werden de dien-
sten op zondag al weer hervat en 

op 16 augustus werden de diensten buiten de spitsuren hervat. 

Op 15 mei 1949 werd de route ingekort. Voortaan werd er tot aan de lus aan de 
Grondherenstraat gereden i.p.v. de Vlaskade. 

Op 19 oktober 1954 werd 
de route verlengd naar 
het nieuwe Stationsplein 
(station Centraal Station 
Nz). Waar tussen 1954 en 
1957 het nieuwe, inmid-
dels in 2014 vervangen, 
stationsgebouw zou ver-
rijzen wat bijna 50 jaar in 
gebruik zou zijn.  

Van 1960 tot aan 1967 
werden verschillende rou-
tewijzigingen aangebracht 
in de lijn en op 10 februa-
ri 1968 werd de lijn in zijn 
oorspronkelijke vorm opgeheven. 

De Sneltram in IJsselmonde 

Met de plannen voor de grootschalige bouw van nieuwe wijken in (Groot-) IJssel-
monde ontstond ook behoefte aan een betere (openbaar vervoer) verbinding met  

Lijn 2 aan de Grondherenstraat in Charlois (Fotograaf onbe-

kend) 

Luchtfoto Rotterdam Centraal Station  in 1957 (Fotograaf onbekend) 
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de stad en de havens. Dit zou uiteindelijk leiden tot o.a. de ontwikkeling van de plan-
nen voor de Metro verbinding, maar ook werden plannen ontwikkeld voor een snel-
tram verbinding met de nieuwe woonwijken in IJsselmonde. De eerste plannen 
stamden al uit 1961. Op de tekentafel veranderde de plannen nog vele malen maar 
uit eindelijk werd de route vastgesteld zoals die nu nog vrijwel ongewijzigd bestaat. 

Op 10 februari 1968 werd onder opheffing van de oude route, de nieuwe “sneltram” 
lijn 2 gelijktijdig geopend. De sneltram was er echter niet zomaar zonder slag of 
stoot gekomen. Al vanaf de eerste plannen in 1961 bestonden er zorgen over de vei-
ligheid als deze nieuwe snel-
tram door de nieuw gebouwde 
wijken van IJsselmonde zou 
gaan rijden. 

U moet begrijpen dat de tram-
lijnen zoals ze er nu bijliggen als 
aparte en afgesloten rijstroken 
met waarschuwingssignalen bij 
kruisingen en overpaden, in die 
tijd niet vanzelfsprekend wa-
ren. Alle trams reden zonder 
uitzondering over de rails die in 
het voor het overige wegver- 

Ongeluk met “de Moordenaar” op de Beijerlandselaan in 

1952 (Fotograaf onbekend) 
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keer toegankelijke en gebruikte wegdek lagen. Ongelukken waren dan ook niet 
vreemd en er vonden dan ook regelmatig kleinere en meer ernstige incidenten 
plaats. Hierbij komt nog dat men de Moordenaar op Zuid nog niet was vergeten en 
de vele incidenten die tot die bijnaam hadden geleid, nog vers in het geheugen 
lagen (zie afbeelding op blz. 19). 

Uiteindelijk werd besloten om de 
tramlijnen op Zuid op van het 
overige verkeer afgescheiden 
weggedeeltes aan te leggen. Daar 
waar de tramlijn het spoor bij sta-
tion Lombardijen zou kruisen 
werd tot een ondertunneling be-
sloten. De planning was om de 
nieuwe sneltram gelijktijdig met 
de ingebruikname van de Metro 
in februari 1968 te openen.  

Ondanks alle toezeggingen wer-
den de protesten van omwonen-
den frequenter naar mate februa-

ri 1968 naderde. In de tussentijd werden nog meer veiligheidsaanpassingen aan 
het tracé toegevoegd en werd o.a. besloten om de Kerstendijk af te sluiten. Het 
binnen een korte afstand kruisen van de Emelissedijk en de Kerstendijk werd als te 
gevaarlijk bestempeld, en aangezien er op de Reijerdijk nog twee kruisingen waren 
gepland (Huniadijk en Bredenoord) werd besloten de Kerstendijk af te sluiten van 

Protesten op de Reijerdijk bij de opening van lijn 2 (Foto: Het Vrije Volk 10 februari 1968) 

Werkzaamheden aan de tramlijn nabij station Lombardij-

en (Foto: Het Vrije Volk 29 januari 1968) 
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de Reijerdijk. Vandaar dat dit nu samen met de Suzannadijk één plein vormt. 

Bij de opening van lijn 2 was er een nog grote protestdemonstratie omdat er bij 
omwonenden nog steeds veel zorgen waren over de veiligheid van de tramlijn, 
met name voor de schoolgaande kinderen die de lijn moesten kruisen. De bewo-
ners hadden zich verenigd in het actiecomité “Veilige trambaan Hordijkerveld”. 
Uiteindelijk kwam burgemeester Thomassen ter plaatste om de gemoederen te 
kalmeren.  

De protesten hielden echter nog zeker drie maanden aan. bewoners waren onte-
vreden over de waarschuwingsdriehoeken die vaak defect waren, de afsluiting van 
de Hordijk als kleine doorgang alleen voor voetgangers was volgens hen nog ge-
vaarlijker dan het openhouden ervan en er zouden bij het benzinestation FINA aan 
de Huniadijk waarschuwingsborden komen maar die waren er nog steeds niet. 

Uiteindelijk hebben deze aanhoudende protesten geleid tot de gewenste aanpas-
singen en zijn er achteraf gezien nauwelijks ernstige ongelukken gebeurd op de 
nieuwe route van lijn 2. 

De route van lijn 2 heeft nog een aantal aanpassingen gekend. Op 23 juni 1972 
werd de lijn verlengd naar de Kromme Zandweg. Op 3 oktober 1983 werd de keer-
lus, het eindpunt aan het prinsenplein, opgeheven en werd de lijn verlengd naar 
de Beverwaard en het nieuwe eindpunt daar aan de Limbrichthoek.  

In augustus 2000 werd de lijn ingekort en werd het eindpunt de Kreekhuizenlaan 
(keerlus Reyerdijk), waarna in maart 2004 de lijn weer werd doorgetrokken naar  

Lijn 2 (Foto: Gijs den Hartog) 
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de Groene Tuin waar een (tijdelijke) keerlus werd ingericht. Op 7 mei 2007 werd 
het normale traject tussen de Groene Tuin en Charlois hersteld.  

Met lijn 23 kwam er nog een sneltramroute bij in IJsselmonde. Deze lijn nam een 
stuk van de route van lijn 2 over vanaf de Limbrichthoek en zou via Centraal Sta-
tion helemaal naar het Marconiplein gaan rijden. Met de opening van het nieuwe 
OV knooppunt bij Keizerswaard op 13 december 2014 werd de laatste aanpas-
sing van de route ingeleid, lijn 23 reed vanaf de Beverwaard eerst via Keizers-
waard naar de Groene Tuin en lijn 2 kreeg zijn eindpunt aan de Keizerswaard en 
de keerlus aan de Groene Tuin verdween. 

Bronnen: 

1. Het vrije Volk uit de periode 1961-1968, via www.delpher.nl 
2. Persberichten gemeente Rotterdam 
3. Rotterdams Openbaar Vervoer Museum (digitaal ) op www.rovm-digitaal.nl 

Werkzaamheden aan de IJsselmondelijn in 2004 (Foto: Gijs den Hartog) 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

Het geheim van het Breeplein 

Jan Vermeulen, Uitgeverij De Banier BV, 2015 

Het is oorlog in Nederland, en dat is in Rotterdam goed te merken. 
Joden worden opgepakt, voedsel wordt steeds schaarser en op straat 
is het oppassen geblazen: de Duitsers zijn overal.  
Domineeszoon Gert Brillenburgh Wurth en zijn neef Henk krijgen er 
van dichtbij mee te maken.  Het geheim van het Breeplein gaat over 
het zogeheten "Achterhuis' van Rotterdam.   

Matzes en Mie  

Frits Barend en Marijke van Haeften, Boom uitgevers, Amsterdam, 2017 

Frits Barend komt uit een Joodse familie die de Holocaust heeft mee-
gemaakt, terwijl de Nederlands-Indische familie van zijn vrouw, Marij-
ke van Haeften, de Japanse kampen heeft overleefd. Van Haeften en 
Barend vertellen samen hun bijzondere levensverhalen.  De oorlog is 
een steeds grotere rol gaan spelen in de levens van Marijke, Frits en 
hun kinderen. Persoonlijke verhalen over verzet en verraad, over goed 
en fout zijn de rode draad in dit bijzondere familieverhaal .  

Wapenfeiten, verhalen van wapens en steden 

Willy Hilverda, uitgifte van het Erfgoedhuis Zuid Holland, 2004 

Iedereen kent de Leidse sleuteltjes, slechts weinigen weten dat op het 
wapen van Zoetermeer drie meerbloemen staan. Maar wat is het ver-
haal achter de rode sleutels en waar komen die gele waterlelies van-
daan?  

Willy Hilverda ging op zoek naar de feiten en fabels over de wapens van 
steden in Zuid Holland.  

Kalendarium, de geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen 

Dr. H.P.H. Jansen, uitgeverij Het Spectrum NV, 1971 

In een Kalendarium ligt de nadruk met name op politieke, militaire en 
diplomatieke aspecten, dat is bijna onvermijdelijk. De auteur geeft 
echter in korte heldere intermezzo’s de veel moeilijkere economisch-
sociale, staatkundige, godsdienstige en culturele ontwikkelingen uit-
een. Het vormt dan ook een overzichtelijk naslagwerk, onmisbaar 
voor een ieder die de geschiedenis der Nederlanden bestudeert. 
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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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