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Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Meerdere lezers hebben inmidels gehoor gegeven 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 

MEDEDELINGEN: 

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. 

De zomersluiting van het Streekarchief is dit jaar van 14 juli 2018 tot en met 19 
augustus 2018. Op maandag 20 augustus 2018 staan wij weer geheel uitgerust tot 
uw beschikking  

Uitsnede uit “De Eendracht voor IJssel-
monde“ van Aert Anthonisz. (1618) 

Schalk Verhoef , uitsnede uit  de huldi-
gingsfoto van het wereldkampioen-
schap van 1957 (Fotograaf onbekend) 
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Door de vakantie van onze Nieuwsbriefredacteur valt dit Kwartaalbericht iets later 
op uw deurmat dan u van ons gewend bent. Ditmaal hopen wij u een bijzondere 
editie te kunnen aanbieden over IJsselmonde en haar relatie met de VOC. 

In het onderzoek naar een verdwenen voorouder voor het verhaal over 
“familieverhoudingen”, kwam Peter den Hartog een connectie met de VOC tegen 
die uiteindelijk leidde naar de vondst van een overlijden in Batavia. Verder onder-
zoek bracht nog 32 andere IJsselmondenaren aan het licht die hun geluk hadden 
beproeft bij de VOC. U vindt een overzicht hiervan op bladzijde 4 en verder. 

De Paardenmarkt van (Oud) IJsselmonde staat inmiddels ook weer voor de deur. 
Het jaarlijkse evenement wordt dit jaar gehouden op woensdag 27 juni. Het Streek-
archief vindt u, net als voorgaande jaren, in de Adriaen Janszkerk. Ditmaal zijn we, 
naast de gebruikelijke informatiestand en eigen uitgaven, tevens met onze genealo-
gische database present. 

U bent er misschien al van op de hoogte via de nieuwsberichten op onze website, 
maar inmiddels is de database “families van IJsselmonde” van Henk Aapkes  
“eindelijk” online. De vele technische problemen zijn in samenwerking met TNG-
producent Darryn Lythgoes, onze website ontwerper Henk Kuiper en webbeheerder 
Marcel Verhoef uiteindelijk opgelost en de gegevens zijn nu vrij te raadplegen via 
onze website. De gegevens zijn geenszins compleet en er is al veel respons gekomen 
van diverse mensen. Henk Aapkes verwerkt alle ontvangen aanvullingen en verbete-
ringen en er is besloten om de online gegevens twee- tot viermaal per jaar bij te 
werken vanwege het intensieve werk. 

Verder wordt er door onze vrijwilligers hard gewerkt aan het transcriberen en sa-
menvatten van allerlei inventarissen uit de archieven van IJsselmonde voor het 
Stadsarchief. Wij kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten en u vertellen dat 
deze samenwerking een nieuwe (en mooie) fase ingaat, waarover wij u binnenkort 
meer kunnen en mogen berichten. 

Wij wensen u weer veel leesplezier! 

                  Het Bestuur 
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IJsselmonde en de VOC (1700-1800) 

door Marcel Verhoef 

In het onderzoek van Peter den Hartog naar Cleijs Pieterse 
van der Graeff (zie ook bladzijde 14) kwam aan het licht dat 
Van der Graeff in dienst was gegaan bij de VOC en te Azië 
was overleden. Ik vroeg me vervolgens af of er nog meer IJsselmondenaren deze 
stap hadden gemaakt en naar de Oost waren afgereisd. Er kwamen uiteindelijk nog 
32 personen uit de database van de VOC rollen. Helaas hebben de meesten hun 
VOC avonturen niet overleefd en kwamen om het leven in het verre Azië. De VOC 
documenten bleken echter wel een waardevolle bron voor genealogisch onder-
zoek, dus wilde we u dit resultaat niet onthouden. 

IJsselmondenaren in dienst van de VOC: 

1. Gijsbertus Jorissen van den Baart, gedoopt te IJsselmonde op 21-12-1774, 

zoon van Jooris Cornelisz. van den Baart en Maggeltje Gieszen van de Munnik. Hij 
treedt op 10-7-1792 in dienst van de kamer te Rotterdam als jongmatroos en vaart 
uit met het schip de Teilingen. Op 19-4-1794 overlijdt hij te Batavia. 

2. Pieter Pietersz Barendregt, gedoopt te IJsselmonde, 15-4-1696, zoon van Pie-

ter Pietersz. Barendregt en Hilletje Jans Verschoor. Hij treedt op 25-4-1720 in dienst 
bij de kamer te Rotterdam als matroos en vaart uit met het schip de Valkenbos. In 
1722 treedt hij uit dienst en repatrieert met het schip de Schoteroog terug naar 
Nederland waar hij op 5-8-1722 arriveert. 

3. Leendert Cornelisz. Blok, gedoopt te IJsselmonde op 2-8-1682, zoon van Cor-

nelis Leendertsz. Block. Hij treedt op 8-4-1718 in dienst van de kamer te Zeeland als 
soldaat en vaart uit met het schip de Zuiderbeek. Op 27-11-1720 overleden in Azië. 

4. Pieter Claasz Bras, gedoopt te IJsselmonde op 18-4-1700, zoon van Claes Pie-

tersz. Bras en Maria Hendrikse van Mullem. Hij treedt op 25-4-1720 in dienst van de 
kamer te Rotterdam als matroos en vaart uit met het schip de Valkenbos. In 1724 
treedt hij uit dienst en repatrieert met het schip de Mijnden terug naar Nederland 
alwaar hij op 5-7-1724 arriveert. Op 11-4-1725 treedt hij weer in dienst van de ka-
mer te Rotterdam, ditmaal als bosschieter en vaart uit met het schip de Padmos. 
Het schip keert op 4-7-1726 terug in Rotterdam waar hij afmonstert. Op 30-1-1727 
treedt hij weer in dienst, ditmaal van de kamer te Zeeland als matroos en vaart uit 
met het schip de Samaritaan. In 1728 treedt hij uit dienst en repatrieert met het 
schip de Barbestein terug naar Nederland waar hij op 17-6-1728 arriveert. In 1728 
woont Pieter in de Swanesteeg (achter ’t Klooster) in Rotterdam. Hij huwt te Rotter-
dam op 13-7-1728 met Rebekka Jans de Ridder, gedoopt te Rotterdam op 19-12-
1706, dochter van Jan Willem de Ridder en Maria Everts. Als Rebekka op 19-3-1739 
in ondertrouw gaat met Cornelis den Beste is Pieter overleden, zijn overlijden is niet 
teruggevonden.  
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Kinderen uit het huwelijk met Rebekka: 
Marietje  ged. Rotterdam, 1-5-1729 begr. ald. 17-6-1729 
Maria   ged. Rotterdam, 9-5-1730 
Klaassie  ged. Rotterdam, 29-5-1732 begr. ald. 30-6-1732 
Clasijntje  ged. Rotterdam, 15-9-1735 
 
In 1729 treedt hij weer in dienst van de kamer te Zeeland, ditmaal als bosschieter 
en zal uitvaren met het schip de Zoetelingskerke. Als het schip echter vertrekt op  
14-4-1729 is hij absent bij afvaart. Zijn verse huwelijk en recente vaderschap zullen 
hem vermoedelijk hebben doen besluiten niet nog een vierde reis te maken. 

5. Leendert Claesse, afkomstig van IJsselmonde. Op 4-5-1686 in dienst getreden 

van de kamer te Zeeland als matroos en vaart uit met het schip de Nieuwland. On-
bekend is hoe het hem verder is vergaan. 

6. Arij Cornelissen, afkomstig van IJsselmonde. Op 24-11-1719 in dienst getreden 

van de kamer te Zeeland als timmerman en vaart uit met het schip de Steenoven. 
Aangekomen op de Kaap de Goede Hoop op 11-7-1720 is hij ziek. In het soldij boek 
staat hierover vermeld “dat door dispositië aan de caap de goeden hoop in’t hospi-
taal achterblijft”. Uiteindelijk vaart hij toch verder met de Steenoven, want hij over-
lijdt op 2-6-1724 ergens in Azië.  

7. Claas (Nicolaes) van Dalen/Dalem, gedoopt te Rotterdam op 17-8-1755, 

zoon van Abraham Klaasse van Dalem en Geertruij Gith (Gis). Hij treedt op 4-9-1769 
in dienst van de kamer te Zeeland als matroos en vaart uit met het schip de Noord-
Beveland. In 1770 treedt hij uit dienst en hij repatrieert met het schip de Westfries-
land terug naar Nederland (onbekend is wanneer hij arriveerde in Nederland). 

8. Coenraad Harmensz. van Doorn, gedoopt op 22-01-1727 te IJsselmonde, 

zoon van Harmen van Doorn/Doren en Margarieta/Grietje Meijers. Op 2-3-1749 in 
dienst getreden van de kamer te Zeeland als timmerman en vaart uit met het schip 
de Scheijbeek. Hij overlijdt op 21-7-1753 te Oosthuijzen (zijn ouders worden in het 
soldijboek genoemd als zijn erfgenamen).  

9. Huijbert Geldeblom, afkomstig van IJsselmonde. Op 19-10-1772 in dienst getre-

den van de kamer te Rotterdam als matroos en uitgevaren met het schip de Juno. 
Op 4-4-1773 aan boord van het schip de Juno op zee overleden. 

10. Arij van der Hennik/Hennip, afkomstig van IJsselmonde. Op 10-10-1763 in 

dienst getreden van de kamer te Delft als onder (scheeps) timmerman en vaart uit 
met het schip de Hoop. Op 14-5-1764 als het schip op de rede van Batavia voor an-
ker ligt, gaat hij van boord en wordt hij gestationeerd op het eiland Onrust als 
scheepstimmerman. In 1769 treedt hij in dienst en repatrieert hij met het schip de 
Jonge Samuel terug naar Nederland waar hij op 11-5-1769 aankomt. Op 5-12-1771 
treedt hij weer in dienst van de kamer te Delft als onder (scheeps) timmerman en 
vaart hij uit met het schip de Pauw. Hij overlijdt op 1-1-1773 in Azië. 
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11. Hendrik Jansen, afkomstig van IJsselmonde. Op 20-1-1706 in dienst getreden van 

de kamer te Amsterdam als matroos en met het schip de Horstendaal uitgevaren. 
Op 1-2-1706 in Engeland gedeserteerd. In het soldijboek staat daarover dat hij “op 
de reede van Torqaij als schelm is weggeloopen”.  

12. Jan Kelkuijsen de jonge, gedoopt te IJsselmonde op 27-2-1752, zoon van Jo-

hannes (Jan) Kelkhuijsen en Jigje Wijbes de Boer. Hij treedt op 10-12-1762 in dienst 
van de kamer te Rotterdam als jongen en vaart uit met het schip de Vreedesteijn. 
Op 26-11-1763 overlijdt hij te Quaad in Azië. 

13. Jan Paulusz Koolman/Kooijman, gedoopt te Heerjansdam op 3-12-1730, 

zoon van Paulus Rokusz. Kooijman en Neeltje Jans van Driel. Hij treedt op 6-3-1754 
in dienst van de kamer te Rotterdam als matroos en vaart uit met het schip de Wild-
rijk. Wordt veroordeeld en op 22-3-1755 ter dood gebracht. Welke halsmisdaad Jan 
op zijn geweten had is niet bekend geworden, in het soldijboek staat dat hij is 
“gecondemneerd om met de koorde gestraft te worden dat er de dood navolgt”. 

14. Bastiaen Jansz. de Kraeij, gedoopt te IJsselmonde op 29-12-1680, zoon van Jan 

Bastiaens de Craij en Ida Cornelisse. Hij treedt op 23-2-1723 in dienst van de kamer 
te Rotterdam als (4e) timmerman en vaart uit met het schip de Neptunis. Hij is op  
28-8-1725 in Azië overleden. 

15. Arij Lamsbergen, afkomstig van IJsselmonde. Op 14-1-1719 in dienst getreden 

bij de kamer te Amsterdam als onder (scheeps) timmerman en vaart uit met het 
schip de Huis ten Donck. Bleef werkzaam als scheepstimmerman te Batavia, laatste 
als opper scheepstimmerman. Hij is op 22-10-1734 te Batavia overleden. 

16. Arij Dame Leenvaert (ook: Leemvaart of Leensaam), gedoopt te IJsselmon-

de op 28-2-1731, zoon van Daam Japikse Leentvaert en Maijke Ariëns de Snoo. Hij 
treedt op 27-11-1743 in dienst van de kamer te Rotterdam als jongen en vaart uit 
met het schip de Standvastigheid. Treedt in 1745 uit dienst en repatrieert met het 
schip de Kerkwijk naar Nederland waar hij op 26-8-1745 arriveert. Treedt op 7-1-
1749 wederom in dienst als bosschieter en vaart uit met het schip de Overschie. Is 
op 21-1-1749 in Engeland gedeserteerd en verdwenen. 

17. Jan Pietersen van der Linden/van der Lint/van der Lindt, afkomstig van 

IJsselmonde, vermoedelijke zoon van Pieter Meurse van der Linde en Pleuntje Tijs-
se. Hij treedt op 20-1-1710 in dienst van de kamer te Delft als bootsgezel en vaart 
uit met het schip de Wassenaar. Op 6-8-1711 keert de Wassenaar terug in Neder-
land en monstert hij af. Op 10-1-1712 treedt hij in dienst van de kamer te Rotter-
dam, ditmaal als bosschieter en vaart uit met het schip de Standvastigheid. In 1715 
treedt hij uit dienst en repatrieert met het schip de Ter Horst terug naar Nederland 
waar hij op 6-8-1715 arriveert. Op 5-4-1716 treedt hij in dienst bij de kamer te 
Zeeland als matroos en vaart hij uit met het schip de Zandenberg. Op 1-5-1718 ligt 
het schip op de rede van Rozenburg en deserteert hij en staat hij te boek als 
“absent”. 
Tijdens zijn tweede reis heeft hij een schuldbrief op naam van zijn vrouw Catharina 
de Ruijter. 
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18. Arij Janse Molendijk gedoopt te Barendrecht op 27-1-1709, zoon van Jan Ariënsz. 

Molendi(j)ck en Teuntgen Jacobss van Dijck. Hij treedt op 9-4-1759 in dienst van de 
kamer te Rotterdam als matroos en vaart uit met het schip de Vreedesteijn. Hij is op 
22-8-1759 op zee overleden aan boord van het schip de Vreedesteijn. 

19. Christiaan Pietersz. Termeijn, gedoopt te IJsselmonde op 9-4-1741, zoon van 

Pieter Anthonisz. Termijn en Stijntje Eusebius. Christiaan huwt te IJsselmonde op 29-
10-1769 (ondertr. ald. 6-10-1769) met Marijtjen Verheij, jd. van Oost IJsselmonde, 
gedoopt te IJsselmonde op 20-10-1737, overleden te IJsselmonde op 5-3-1812, doch-
ter van Johannes Verheij en Jannitje Taselaar. Hij treedt op 28-4-1774 in dienst van de 
kamer te Zeeland als matroos en vaart uit met het schip de Bot. Hij overlijdt op 6-1-
1775 in het hospitaal te Batavia. 

20. Cleijs Pieterse van der Graaf, afkomstig van IJsselmonde (verdere bijzonderhe-

den op bladzijde 17). Op 2-6-1738 in dienst getreden van de kamer te Zeeland als ma-
troos en vaart uit met het schip de Sara Jacoba. Op 3 juni 1739 is hij ziek en wordt hij 
opgenomen in het hospitaal te Batavia. Op 22-5-1740 overlijdt hij in Azië. 

21. Willem Cornelisz. Groenevelt, , j.m. van Ouwerkerk, gedoopt te Ouderkerk a/d 

IJssel op 31-3-1726, zoon van Cornelis Willemsz. Groenevelt en Teuntje Willemse 
Boer, huwt te IJsselmonde op 12-11-1752 (ondertr. ald. 21-10-1752) met Hendrijntje 
Cornelisse van der Kulk, j.d. van Ridderkerk, gedoopt te Ridderkerk op 3-6-1730, doch-
ter van Cornelis Dammis van der Kulck en Johanna Aartse (van) Nugteren. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
Teuntje  ged. IJsselmonde, 24-3-1753 
Cornelis  ged. IJsselmonde, 18-8-1754 
Kornelis  ged. IJsselmonde, 23-10-1756 begr. IJsselmonde, 18-7-1757 
 
Hij treedt op 26-9-1774 in dienst bij de kamer te Rotterdam als kwartiermeester en 
vaart uit met het schip de Mercuur. Op 25-5-1775 stapt hij op Kaap de Goede Hoop 
over op het schip ’t Loo. Op 21-8-1777 overlijdt hij in Azië. 

22. Daniël Hendriksz. de Koning, gedoopt te IJsselmonde op 28-11-1731, zoon van 

Hendrik de Koning en Johanna Meijers. Hij huwt te IJsselmonde op 10-4-1757 
(ondertr. ald. 19-3-1757) met Jannetje (Johanna) Bestebreur, jd. van Oost IJsselmon-
de, gedoopt te IJsselmonde op 6-5-1736, begraven aldaar op 12-12-1771, dochter van 
Pieter BesteBroer en Liduwij Elseman. Daniël hertrouwt te IJsselmonde (ondertr. 16-9-
1774) met Angenietje Staak, j.d. van Oost IJsselmonde, gedoopt te IJsselmonde op 15-
4-1738, begraven te Rotterdam op 18-12-1783, dochter van Gerrit Staeck en Marijtje 
de Kraaij. 
 
Kinderen (1e huwelijk): 
Johanna  ged. IJsselmonde, 10-9-1757 
Ludowij  ged. IJsselmonde, 21-10-1758 
Hendrina  ged. IJsselmonde, 28-1-1761 
Pieter   ged. IJsselmonde, 16-1-1763 
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Hendrik  ged. IJsselmonde, 31-3-1765 
Fop   ged. IJsselmonde, 9-10-1768 
Kinderen (2e huwelijk): 
Gerrit   ged. Rotterdam, 22-8-1775 
Henderina  ged. Rotterdam, 5-10-1777 
Marija   ged. Rotterdam, 25-6-1780 
 
Hij treedt op 3-8-1789 in dienst van de kamer te Rotterdam als scheepstimmerman 
en vaart uit met het schip de Zeebouwer. Hij overlijdt op 15-8-1790 op het eiland 
Onrust gelegen voor de kust van Batavia 

23. Theunis Jansz Maurits, afkomstig van IJsselmonde. Hij treedt op 17-1-1715 in 

dienst van de kamer te Zeeland als matroos en vaart uit met het schip de Duiven-
voorde. In 1719 treedt hij uit dienst en repatrieert met het schip de Berbice terug 
naar Nederland waar hij op 10-8-1719 arriveert. 

24. Arij Theunisse Roos, gedoopt te IJsselmonde op 17-6-1750, zoon van Theunis 

Jacobsz. Roos en Nahomi Gerritse de Goede. Op 31-10-1774 treedt hij in dienst 
van de kamer te Rotterdam als matroos en vaart uit met het schip de Rodenrijs. 
Treedt in 1777 uit dienst en repatrieert met het schip de Batavia naar Nederland 
waar hij op 1-10-1777 arriveert. 

25. Cornelis Theunisz. Roos, gedoopt te IJsselmonde op 28-7-1748, zoon van 

Theunis Jacobsz. Roos en Nahomi Gerritse de Goede. Op 24-5-1760 in dienst ge-
streden van de kamer te Rotterdam als jongen en uitgevaren met het schip de 
Schoonzicht. Op de Kaap de Goede Hoop overgestapt op het schip de Slooten. Hij 
is op 2-10-1766 overleden in Azië. Zijn nalatenschap ging naar de Grote Armen van 
IJsselmonde, Paulus van Driel was executeur. 

26. Jacobus Theunisz. Roos, gedoopt te IJsselmonde op 7-2-1742, zoon van Theu-

nis Jacobsz. Roos en Nahomi Gerritse de Goede. Hij treedt op 28-9-1761 in dienst 
van de kamer te Rotterdam als hoogloper/hooploper en vaart uit met het schip de 
Standvastigheid. Op 5-5-1765 overlijdt hij te Banda in Azië. 

27. Abraham Schoute, afkomstig van IJsselmonde. Op 23-10-1751 in dienst getre-

den bij de kamer te Zeeland als bosschieter en vaart uit met het schip de Nieuwvij-
vervreugd. Is op 20-11-1751 overleden op zee aan boord van de Nieuwvijver-
vreugd. 

28. Cornelis Senten, afkomstig van IJsselmonde (van ‘t IJsselmondse Veer). Op 6-5-

1726 in dienst getreden van de kamer te Enkhuizen als matroos en vaart uit met 
het schip de Johanna. Treedt in 1729 uit dienst en repatrieert met het schip de 
Beekvliet terug naar Nederland waar hij op 29-7-1729 arriveert. Treedt op 20-1-
1730 in dienst van de kamer te Delft als matroos en vaart uit met het schip de Lage 
Polder. In 1733 treedt hij weer uit dienst en rapatrieert met het schip de Meer-
mond terug naar Nederland waar hij op 22-7-1733 arriveert. 

29. Abraham Serle, afkomstig van IJsselmonde. Op 8-4-1784 in dienst getreden bij 

de kamer te Zeeland als matroos en vaart uit met het schip de Stavenisse. Hij is op 
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14-10-1786 op de rede van Colombo in Azië overleden. 

30. Gerret Pietersz. Verheij, gedoopt te IJsselmonde op 15-1-1759, zoon van Pie-

ter Verheij en Neeltje Veldhoen. Gerrit huwt te Rotterdam op 20-5-1782 (ondertr. 
5-5-1782) met Maijke van Koperen/Ko(o)per, gedoopt te Rotterdam op 9-3-1756, 
dochter van Jan Kooper/van Koperen en Geertruij Ploeg 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
Pieter   ged. Rotterdam, 9-11-1783 vroeg overleden 
Pieter   ged. IJsselmonde, 20-3-1785   begr. Rotterdam, 26-4-1791 
Geertruij  ged. Rotterdam, 4-12-1788      overl. Rotterdam 7-1-1841 
Neeltje  ged. Rotterdam, 31-1-1790      begr. Rotterdam, 26-5-1790 
 
Hij treedt op 3-8-1789 in dienst van de kamer te Rotterdam als scheepstimmerman 
en vaart uit met het schip de Zeebouwer. Hij overlijdt op 13-9-1790 op het eiland 
Onrust gelegen voor de kust van Batavia. 

31. Jan Willemse de Vries, gedoopt te IJsselmonde op 10-11-1741, zoon van Wil-

lem de Vries en Pleuntje Verschoor. Hij treedt op 7-10-1757 in dienst van de kamer 
te Rotterdam als jongmatroos/lichtmatroos en vaart uit met het schip de Jerusa-
lem. Hij overlijdt op zee aan boord van de Jerusalem op 8-7-1758. 

32. Leendert van Wijngaerden, afkomstig van IJsselmonde. Op 14-5-1732 treedt 

hij in dienst van de kamer te Rotterdam als matroos en vaart uit met het schip de 
Hofwegen. Op 15 mei 1733 wordt hij ziek opgenomen in het hospitaal te Batavia 
alwaar hij op 4-10-1733 overlijdt. 

33. Roelof Arijsz. Wor, gedoopt te IJsselmonde, 30-11-1763, zoon van Arij Pie-

tersz. Wor en Kaatje Zeemans. Hij treedt op 14-11-1785 in dienst van de kamer te 
Rotterdam als onder (scheeps) timmerman en vaart uit met het schip de Standvas-
tigheid. Hij overlijdt te Batavia op 31-8-1786.  

 

Legenda van Functies: 
Bootsgezel  zie bij matroos. 

Bosschieter  ervaren matroos, ook belast met het afvuren van een kanon. 
Hoog-/Hooploper helper van de matrozen. 
Jongen  jonger dan 17 jaar, allerlei karweitjes aan boord. 
Jong/Lichtmatroos jonge nog onervaren matroos. 
Kwartiermeester directe contole op groepen manschappen, ronddeling warm eten en 

    ordehandhaving tijdens het schaften. 
Matroos  waak- en roergang; laden en lossen; reinigen, teren en kalfaten van 
   het schip; af- en aanslaan van de zeilen; helpers van onderofficieren.  

Timmerman  verantwoordelijk voor o.a. de romp, pompen en ander houtwerk. 
 

BRON: Nationaal Archief, het Archief van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) . 
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Bekend op IJsselmonde: wielrenner Schalk Verhoef 

door Marcel Verhoef 

Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader vroeger in zijn 
portefeuille een reclameprentje had zitten met daarop 
een breed grijnzende wielrenner. Hij vertelde mij: “dat 
is mijn neef Schalk, die was ooit eens wielrenkampi-
oen”. En ik dacht toen ‘Tuurlijk’... 

Toen mij vader in 2015 was overleden kwam ik in een 
oud sigarenkistje datzelfde prentje weer tegen en be-
sloot mijzelf er eens in te verdiepen, want deze tak van 
de stamboom was tot dan aan mijn aandacht ontsnapt. 

Schalk Verhoef werd op 5 augustus 1935 te Rotterdam 
geboren in het gezin van havenarbeider Jacob (Jaap) 
Verhoef en Maria Jacoba Cornax. Het gezin woonde aan 
de Heijsschedijk, toen nog Rhoon, maar dit gedeelte van 
Rhoon werd op 1 mei 1934 al geannexeerd door Rotter-
dam. 

Het gezin verhuisde in 1939 naar de Stuurmansstraat in 
Delfshaven en een dag na de geboorte van Schalk’s 
broer Jacobus op 16-6-1940 verhuisde het gezin naar de 
Ruwaarddwarsstraat in Delfshaven waar Schalk opgroei-
de.  

Hoewel opgegroeid in “de Stad”, ontwikkelde Schalk zich als een begenadigd wielrenner. Al 
snel kwamen de successen. Bij verschillende wielerronden en concoursen wist hij op te 

vallen en regelmatig de winst te 
pakken. In de jaren vijftig ontwik-
kelde Schalk zich als één van de 
topamateurs op de weg. Ook op 
de wielerbaan reed hij puik en in 
wedstrijden op de rollen was hij 
een supercrack die vergeleken 
werd met Gerrit Schulte. In 1955 
werd hij nationaal amateur-
kampioen op de weg en in 1957 
werd hij derde op het wereldkam-
pioenschap in het Belgische Ware-
gem achter de Belg Louis Proost 
(eerste) en de Italiaan Arnaldo 
Pambianco (tweede), het mooiste 
wapenfeit uit zijn carrière.  De huldiging in Waregem 1957 (Fotograaf onbekend) 

De Radium reclameprent uit 1958, 
(met foutieve vermelding 1957 ipv 
1955) 
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In 1958 wordt Schalk prof bij de ploeg van Radium en tot aan 1961 rijdt hij ook nog in de 
ploegen van Magneet en Verhoeven. Hij werd eindwinnaar van de Ronde van de Benelux, 
won een etappe in de Ronde van Nederland en zegevierde in het criterium van Ede. Schalk 
was, met zijn twee meter en een beetje, een opvallende verschijning in de regionale wieler-
ronden van o.a. Het Witte Dorp, Feijenoord en Katendrecht. Met zijn boomlange gestalte 
torende hij altijd hoog boven het peloton uit. 

Na zijn actieve wielerloopbaan begon de alom bekende berijder van een Coca Cola-truck 
zich door zijn kinderen te interesseren voor het honk- en softbal. Schalk Verhoef speelde 
eerst nog een paar jaar bij de mannen van Euro Stars, later werd hij trainer/coach van het 
vrouwenteam.  

In januari 1997 werd Schalk met ernstige hartklachten opgenomen in het Ikazia ziekenhuis, 
waar hij een week later op 18 januari 1997 veel te jong overleed.  

Bronnen:  

1. Rotterdams Dagblad van 20-1-1997 
2. de Wielersite 
3. verhalen uit de familie Verhoef. 

De Militaire wielerploeg uit 1957, bovenste rij: vlnr. Fried Libregts, Joop Captein, Joop Wuurman en 

Ben Teunisse. Zittend vlnr. Joop van der Putten, Schalk Verhoef, de luitenant Wim Roosenburg en 

Harrie Scholten (fotograaf onbekend). 
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Familieverhoudingen, een vervolg 

door Peter den Hartog en Trees van Maanen 

In het Kwartaalbericht Winter 2017 is het verhaal gepubliceerd over de echtelijke- 
en familietwist veroorzaakt door Cleijs van der Graeff. Nieuwsgierig als een mens 
is, was ik benieuwd of er nog meer over vorengenoemde Cleijs en zijn omstandig-
heden bekend waren. Mede omdat in de DTB-gegevens van IJsselmonde geen 
overlijdensdatum of aangifte van overlijden bekend is en dat mogelijk uit andere 
akten wat meer naar voren zou komen. En dat klopte. 

Hieronder treft u een bloemlezing aan van de tot nu toe gevonden “activiteiten” en 
bijzonderheden van Cleijs van der Graeff.  

Op 26 juni 1732 wordt er in de Kerkenraad al aandacht geschonken aan de verhou-
dingen in het huwelijk van Cleijs van der Graef en zijn echtgenote. Beiden werden 
door de Kerkenraad ontboden omdat tussen beiden “grote onrust” was. Door deze 
onrust moest Aagje met haar kinderen haar huis verlaten en was zij bij de buren 
ingetrokken. Aagje zou aan de Kerkenraad verslag doen van wat gepasseerd was 
maar helaas Cleijs, net zo als eerder, weigerde dit. 
De Kerkenraad vond goed dat Aagje, die haar goede wil toonde, aan het Avond-
maal kon deelnemen. Dit in tegenstelling tot Cleijs, die eerst maar zijn goede wil 
moest tonen en in gesprek met de Kerkenraad moest gaan.  

De reeds in het Kwartaalbericht Winter 2017 gebleken agressieve houding van 
Cleijs kreeg in 1735 een vervolg. Op 17 september 1735 verklaarden Anthonij van 
Vuren en Pieter Spruijt, beiden wonende in IJsselmonde, dat zij op 19 augustus 
1735, omtrent 10.00 – 11.00 uur, voor het huis van Hendrik Lansbergen waren en 
Hendrik hielpen met het inspannen van een jong paard voor de sjees. 
Anthonij en Pieter vertelden dat Cleijs, zeer beschonken, stil bleef staan en al mor-
rend en scheldend tegen Hendrik zei dat Hendrik een “donderse banquetoetier” 
was. En dat niet eenmaal maar diverse keren. Hendrik vroeg aan Anthonij en Pieter 
van deze acties van Cleijs kennis te nemen. En dat beviel Cleijs niet. Cleijs schoot op 
Hendrik af en sloeg hem, scheldend en vloekend, twee tot drie keer. Hendrik, op 
zijn beurt, sloeg twee keer terug en ging vervolgens zijn huis in, waarna Anthonij en 
Pieter vertrokken.  

Blijkbaar had Cleijs, wel of niet terecht, ook jaloerse trekjes die hij verbaal maar 
ook met losse handjes uitte. Dit blijkt uit het attest van 26 november 1736. 

Jacobus Blok, meester scheepstimmerman, was op 19 november 1736 op verzoek 
naar het huis van Cleijs gegaan. Dit om te gaan verrekenen. Jacobus riep naar Cleijs, 
maar dat viel verkeerd bij Cleijs. Cleijs vroeg wat Jacobus van hem wilde. De logi-
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sche reactie van Jacobus was: “dat zien we als we de rekening doornemen en je 
hebt mij toch ontboden door uw jongetje”. Zwaar vloekend was de reactie van 
Cleijs ”gij hout mijn vrouw altijt op” en gaf Jacobus een klap op de rechterwang. 
Vervolgens trok Cleijs direct een mes uit zijn zak. Reden voor Jacobus om het op 
een lopen te zetten. 

Cleijs achtervolgde Jacobus en sneed Jacobus in zijn rug. De snee ging van boven 
tot beneden door het hemd van Jacobus en twee hemtrocken. Maar de snee raak-
te niet het lichaam. Door hard weg te lopen ontliep Jacobus verder gevaar. Kijkend 
uit zijn huis was Arij de Cater getuige van de steekpartij en legde een verklaring af 
over het gebeurde.  

Na dit voorval was het roerige leven van Cleijs van der Graeff nog niet afgelopen. 
Medio februari 1736 vond het volgende incident plaats. Aart van der Giessen was 
in die tijd werkzaam op zijn helling toen de vrouw van Cleijs, twee huizen verder-
op, hem riep. Hij zag toen dat op de werf van Cleijs zwarte rook uit de schoorsteen 
kwam. Aart dacht dat het brand was en vroeg of zij het niet uit kon krijgen. Vervol-
gens liep hij het huis in en zag twee takkenbossen op het vuur liggen. Aart liep 
naar het vuur om de takken weg te halen. Cleijs stond ook bij het vuur en zag wat 
Aart wilde. Cleijs zei tegen Aart “soo jij er een handt aansteekt, off soo jij het er 
afhaelt soo sal ik je met een mes in je hiel stooten”. Ondanks deze waarschuwing 
trok Aart de eerste bos van het vuur en sleepte de bos buiten de schoorsteen. Ver-
volgens ging Aart naar buiten om de hulp van de buren in te roepen om het vuur 
te blussen. Het gebeurde werd onderschreven door de buurman Willem Verboom 
en Dirk Weggelaer, knecht bij Willem Verboom. Willem was op de werf van Aart 
van der Giessen bezig ijzerwerk aan een schuit te maken. 

Duidelijk was wel dat de buren in rep en roer waren, want ook Gerrit de Visser, 
wonend in het tweede huis naast Cleijs, was een van de helpers. Gerrit had een 
wel zeer bijzondere uitspraak van Cleijs laten optekenen. En de uitspraak ging na-
tuurlijk weer gepaard met verschrikkelijke vloeken: “ik wou dat de duijvel mij soo 
de schoorsteen uijttrok”. Jacobus Blok sprak Cleijs over deze uitspraak aan en te-
vens over de ellende die Cleijs door zijn gedrag anderen toebracht. De reactie hier-
op was weer kenmerkend: “wat let mij, dat ik mijn hals niet affen snij, wilje mijn 
een oortje geven, ik sal het doen hebbende sijn mes bloot in zijn handt”. 

In december 1736 bood Cleijs zijn huis te koop aan. En dat deed Cleijs niet zomaar, 
deze aap komt uit de mouw in de akte van 9 oktober 1738. Uit deze akte blijkt dat 
Aegje Leenderts Hartogh in financiële problemen komt omdat Cleijs van der Graeff 
haar blijkbaar niet meer onderhoudt en naar de Oost is vertrokken. Gezien het 
uitgebreide relaas en de wetenswaardigheden in de akte wordt deze akte nage-
noeg integraal weergegeven: 
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“Geeft met schuldige Eerbiedigheid te kennen, Aegje Leenderts: hartogh, getrouwt 
met Cleijs van der graeff, wonende onder oost ijsselmonde, dat sij haer leetwesen 
een geruijmen tijt herwaerts niet van deselfs voornoemde man is behandelt gewor-
den als betamentlijk is, in soo verre dat sij  tot salveering1 van haar & haar zeven 
onnaaste kinders (waar van d’oudste pas heeft bereijkt zeventien jaren, de jongste 
twee jaren Leven immers gesontheijt genootsaakt is geworden haar voornoemde 
mans tijrannige behandelinge te ontwijken, die sij supplte haar verbeelt soo bekent 
te zijn, dat ook selfs uwe agtare: van de waerheijt van het bij haer supplte reets ter 
nedergestelde ten vollen overtuijgt zijt, dat den voornoemde haren man door den 
heer Baljuw van Z: hollandt wesende geapprehendeert2 & daar uijt weder ontsla-
gen, het huijs ende boomgaart bij hun beseten werdende niet alleen aanstonts 
heeft komen te verkopen, maar ook naer dat hij haar supplte ende haar kinderen 
hadt uijt het huijs gejaegt, genoegsaem alle de meubile & verdere roerende goe-
deren vervoert, verkogt ende vervalumeert3 sonder aan haar supplte iietwes tot 
haer & haarige meede kindren onderhout te overhandigen, dat den selven haren 
man naderhant alweder tegens de justitie sigh misdragen hebbende van ijsselmon-
de sigh heeft geabsenteert4 & eijndelijk volgens den eijgenhandigen brieff aan de-
sen geannecteert5 sigh voor de kamer van middelburgh heeft begeven naar oost-
indiën sonder dat het haar supplte kennelijk is, dat den selven voor haar supplte & 
hare kinderen eenige maandt gelden heeft afgesproken, dat sij supplte  te genereus 
sijnde haar te adresseren aan de Regenten van de arme middelen van IJsselmonde 
om assistentie te versoeken ende egter van sigh t eenemael van alles genoegsaem 
ontbloot sijnde evenwel  (: onder zeventie ) vermeijnde in hare toestant eenige sints 
behoorde te werden ondersteunt, dat sij supllte heeft bevonden dat seeckere twee 
jonge beesten zijnde het eenelen blauw stekelhaar & het andere een swart door den 
voornoemde haren man over ontrent twee Jaren besteedt bij Harbar van Zijl om te 
weijden voor seeckere somme in ’t jaer als nogh onder denselve van Zijl sijn berus-
tende, die welgenegen is deselve te Extraderen6 mits alvorens betaalt werdende ’t 
gene hem voor uijt houde als anders is compenterende7 ende dat hem ook blijke dat 
sij supllte tot de aanvaarding is bevoegt, voorts dat haar supplte ook kennelijk is 
geworden dat de schuijt bij haar voornoemde man voor desen gebruijkt is liggende 
in een dijk sloot onder IJsselmonde, sonder dat die door ijmant wert gade geslagen 
gelijk ook nogh eenige netten ende eenige weijnige meubile goederen van zeer weij-
nige waarde ende sij supplte daar meede ende met het gene van de voors: beesten 
mogt komen over te schieten, nogh ietwes vermeint te kunnen doen tot maintine-
ringh8 van haar ende haar voorn: kindren zoo keert sij supplte haart tot uw agtb: 
oot moedelijk versoekende, dat het UEAgtb: goede geliefte zij haar supplte te ver-
gunnen brieven van voorschrijvinge aan de weled: bewindhebbenden van de Oost 
indische Compi ter kamere van middelburgh ten  eijnde aan haar supplte uijt de te 
verdiene maandgelden van den voornoemde haren man eenige penningen jaarlijks 
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mogen werden geëxtradeert, als mede dat hij haar supplte mogen werden aange-
slagen de voors: twee beesten ende haar supplte te authoriseren om deselve te 
mogen vercoopen wijders dat bij haar supplte ook magh werden aangevaert  ge-
bruijkt de voorsz: schuijt, gelijk ook de voorsz: netten & verdere goederen & tot alle 
het selve te verleenen appointement9 in margine10 deses welk Doende & is geteec-
kent Aegje Leenderts Hartig deselve vorders omme de nevens gemelde twee bees-
ten te mogen vercoopen, als mede, de schuijt, netten, en verdere goederen, te aan-
vaerden ende daer mede te doen en te handelen ten haren oirbaar actum op ’t 
Regt huijs van oost ijsselmonde op den 9e october 1738 

Coram Den Schout en alle de schepenen” 

Door het vermelden van de VOC te Middelburg is er in de archieven van de VOC 
gedoken en jawel, daar was het nodige over Cleijs vermeld en, niet onbelangrijk, 
zijn overlijden te Batavia op 22 mei 1740.  
 

Terugkijkend op de laatste jaren van Cleijs van der 
Graeff kan misschien de voorzichtige conclusie 
worden getrokken dat Cleijs ontspoord is geraakt 
en om al zijn financiële narigheid en mogelijke 
straffen te ontlopen maar een uitweg zag en dat 
was zich aan te melden bij de VOC en “onder te 
duiken” in de Oost. Zie bladzijde 7 onder nummer 
20 de verdere reisgegevens van Cleijs. 

Begrippen: 

1. Salveeren  bergen, in veiligheid brengen 
2. Apprehendeeren vasthouden, vangen, aantasten.  
3. Vervalumeren ten gelde maken 
4. Absenteeren  achterblijven, zich afzijdig houden 
5. Geannecteert  aangehecht, bijgevoegd 
6. Extradeeren  uitgeven 
7. Compete(e)ren behoren, aangaan, schuldig zijn, toebehoren 
8. Maintineren  onderhouden 
9. Appointement aanteekening op een verzoekbrief. 
10. In margine  in de marge, kantlijn, op de rand van de bladzijde..  
 

BRON:  

1. Nationaal Archief, het Archief van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)  
2. Stadsarchief Rotterdam, Notulen van de Kerkenraad IJsselmonde 
3. Stadsarchief Rotterdam, Oud Notarieel Archief IJsselmonde. 
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Deelgenealogie Van der Graeff 

door Henk Aapkes en Marcel Verhoef 

I. Frans Arijsz. Van der Graeff, ged. Puttershoek 28-7-1641, ovl. Puttershoek 1717, zoon 
van Arij Fransen en Ariaentgen Fransdr. Frans tr. Puttershoek 14-5-1663 met Percijntje 
Pietersdr. j.d. van Kijfhoek 

Kinderen uit dit huwelijk: 
a.  Arij Franse van der Graeff, ged. Puttershoek 23-12-1663, ovl. ald. 3-5-1724 
b.  Adriaen Fransz. Van der Graeff, ged. Puttershoek 27-9-1665. 
c.  Pieter Franse van der Graeff, volg II. 
d.  Huijbert Franse. van der Graeff, ged. Puttershoek 30-12-1668,  jong overleden. 
e.  Huijbert Franse van der Graeff, ged. Puttershoek 16-3-1670. 
f.   Ariaentje Fransen van der Graeff, ged. Puttershoek 18-4-1672. 
g.  Jan Fransz. van der Graeff, ged. Puttershoek  14-7-1675. 
h.  Crijn Fransz. vand er Graeff, ged. Puttershoek 13-2-1678. 
i.   Cornelis Fransz. van der Graeff, ged. Puttershoek 21-2-1680. 
j.   Maerten Fransz. van der Graeff, ged. Puttershoek 28-2-1682. 

II. Pieter Franse van der Graeff, ged. Puttershoek 1-5-1667, begr. IJsselmonde  
29-12-1735. Pieter tr. 1e Barendrecht 20-5-1691 met Aeghie Pieters Soeteman, afkom-
stig van Rijsoord, dochter van Pieter Cornelisz. Soeteman en Maaijke Cornelisse van den 
Nes. Pieter tr. 2e Rhoon 25-3-1696 met Ariaentje Cleijssen Cranenburgh, ged. West-
Barendrecht 2-11-1664, dochter van Claeis Teunisz Craenenburg en Neeltje Wouters 
Nieuwenboer. 

Kinderen uit het 2e huwelijk: 
a. Wouter Pieters van der Graaf, geb. Oost-IJsselmonde. 
b. Cleijs Pietersz. Van der Graeff, volg III. 
c. Aeghie Pieters van der Graeff, ged. Barendrecht 1-12-1697. 
d. Frans van der Graeff, ged. Barendrecht 8-11-1699, begr. IJsselmonde 27-7-1728. 
e. Arij van der Graaf, ged. IJsselmonde 9-4-1703. 
f. Maarten Pieters van der Graef, ged. IJsselmonde 6-7-1704. 

III. Cleijs Pieterse van der Graeff, ged. Barendrecht 9-12-1696, ovl. Batavia 22 mei 1740. 
Cleijs tr. IJsselmonde 18-11-1719 met Aegje Leenderts Hertogh, geb. Oost-IJsselmonde, 
dochter van Leendert Aertsz. Hertogh en Sijtje Huyge Bootser. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
a.  Leendert de Graav, ged. IJsselmonde 21-9-1721. 
b. Ariaantie Kleijsse van der Graaff, ged. IJsselmonde 14-2-1723. 
c. Lena van der Graaf, ged. IJsselmonde 19-8-1725. 
d. Huigh van der Graaf, ged. IJsselmonde 29-12-1726. 
e. Sijtje van der Graef, ged. IJsselmonde 27-2-1729. 
f. Neeltje van de Graef, ged. IJsselmonde 14-10-1731, jong overleden. 
g. Neeltje van der Graef, ged. IJsselmonde 6-12-1733, ovl. Ridderkerk  
     16-1-1814. 
h. Pietertje van der Graaf, ged. IJsselmonde 23-9-1736, begr. IJsselmonde  25-5-1741. 
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Feestdag op het kasteel 

door Gerard van Winkelhoff  

Dit verhaal is afkomstig uit de mond van de op 22-11-1970 op 90-jarige leeftijd overle-
den Adriaantje van Winkelhof-Van Driel. Adriaantje werd op 7-5-1880 geboren te IJs-
selmonde, haar ouders waren Pleun van Driel (1852-1938) en Adriana de Waard 
(1852-1885). Zij is op 22 oktober 1914 te IJsselmonde getrouwd met Gerardinus Jo-
hannes van Winkelhof, geboren 25-4-1876 te IJsselmonde, zoon van Hendrik van Win-
kelhoff (1848-1921) en Hendrika Johanna van der Kraan (1848-1935). Het verhaal 
werd opgetekend door Jan van Houdt uit Zwijndrecht (inwoner van IJsselmonde van 
oktober 1940 tot juni 1972). 

“Toen ik 6 jaar werd, mocht ik naar school. ’s Zomers, op de verjaardag van meneer Bichon 

(redactie: Marinus Bichon, geb. 26-8-1815) mochten alle schoolkinderen naar het kasteel ko-

men. Netjes in de rij onder leiding van de juffrouw liepen de kinderen klasgewijs voorbij het 

bordes, waar de freules stonden opgesteld. De dag tevoren was er op school al geoefend:  

“Kinderen, als we dan bij het bordes zijn zeg ik ja, en dan kijken jullie allen tegelijk naar het 

bordes en knikken dat met hoofd in de richting van de freules”. En zo gebeurde het ook. De 

daarop volgende traktatie en het mogen spelen in het kasteelbos waren wel een knikje waard.” 

 

Kasteel van IJsselmonde met tuin, geschilderd door Johannes Anthony 

Last (1837-1901) in 1893. 
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Verhalen uit de Vierschaar: bewijs van goed gedrag 

door Harry Aardoom 

Als mensen vóór 1800 verhuisden was het gewoonte dat ze een “akte van indemniteit”, 
een bewijs van goed gedrag, ophaalden bij de schout van het dorp of de kerkenraad. Niet 
alleen dat de plaats waar men naar toe verhuisde dat verlangde, maar in geval iemand tot 
armoede verviel en steun van de diaconie nodig had, kon dit door de diaconie nog tot twee 
jaar na de verhuizing verhaald worden op de diaconie van de plaats van herkomst.  

Het gezin van Arij Poulusse van der Kreek was in 1764, bijna drie jaar eerder, verhuisd van 
Oost- IJsselmonde naar Heer Oudelands Ambacht (tegenwoordig deel van Zwijndrecht). 
Het gezin bestond uit vader, moeder en hun nog minderjarige zoon Huijg Ariensz van der 
Kreek. In de tijd dat was verhuisd was Huijg als knecht in dienst (en daar inwonend) bij ie-
mand in de Groote Lindt, een dorp aan de zuidzijde van het eiland IJsselmonde. Dus vader 
had wel een akte van indemniteit opgehaald voor zijn vrouw en zichzelf, maar was verge-
ten er ook een aan te vragen voor zijn minderjarige zoon. Zoon Huijg was in Groote Lindt in 
dienst tot 1 mei 1766. Daarná kwam hij weer thuis wonen, en dat was op dat moment dus 

Voorbeeld van een akte van indemniteit. In dit geval voor Pieter Willems Verhoeve(n) afgegeven door 
de diaconie van Hendrik Ido en Sandelingen Ambacht bij zijn verhuizing naar Rhoon. 
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in Heer Oudelands Ambacht. Vader begreep op dat moment dat hij indertijd was vergeten 
een acte van indemniteit in Oost- IJsselmonde voor zijn zoon aan te vragen, en hij deed dit 
in mei 1766 alsnog. Maar de diaconie van Oost- IJselmonde had dit geweigerd.  

Vader diende een klacht in bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. De baljuw informeer-
de schriftelijk bij de schout en bij de “armbezorgers” (diaconie) van Oost- IJsselmonde. 
Waarom weigerden ze en handelden niet “…als zijlieden altoos gewoon zyn geweest aan 
hunne inboorlingen?” Wel, was het antwoord, zoon Huijg was niet in Oost-IJsselmonde 
geboren, en hij was immers al bijna drie jaar tevoren samen met zijn ouders naar elders 
vertrokken.  Dus wat voor band had zoon Huijg nog met IJsselmonde?  

De diaconie van Oost- IJsselmonde werd op 16 Mei 1768 in het gelijk gesteld door de Hoge 
Vierschaar. Zoals gebruikelijk zou Arij Poulusse van der Kreek als verliezende partij de pro-
ceskosten hebben moeten betalen. En dan komt de verrassing. Vader Arij Poulusse behoef-
de van de baljuw de proceskosten niet te betalen. “Waarom niet?”; vroegen de vertegen-
woordigers van de diaconie. Wel, was het antwoord, “… om redenen mannen daartoe mo-
verende.” Dus omdat baljuw en schepenen redenen hadden om de vader die kosten kwijt 
te schelden. Er werd geen reden gegeven. En daar moesten de diakenen van Oost- IJssel-
monde het mee doen.  

In onze tijd zouden de diakenen van Oost-IJsselmonde “de gouden eikel” hebben gekregen 
voor hun bureaucratisch gedrag. Maar de baljuw bleef beleefd. Hij moest zich tenslotte 
houden aan de kleine lettertjes van de wet.  

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, inventaris-
nummer 191, dd. 8 December 1766, fol. 233-233v, dd. 9 Maart, 14 September, 16 Novem-
ber en 7 December 1767, fol. 237-237v en 246-247v, en dd. 16 Mei 1768, fol. 256.   

IJsselmonde, Kerk en Kasteel (Foto: Erfgoed Zuid Holland, open source) 
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SCHENKINGEN: 

Van mevrouw G.J.B.L. van Vliet hebben wij twee boeken en een plakboek 
vol met oude ansichtkaarten van Rotterdam voor de Tweede Wereldoor-
log mogen ontvangen. 

 

 

 

 

 

“Over de Horsten gesproken” door Marten Wallinga, uitgave van STZ, Stichting voor 
Volkshuisvesting 'Tuinstad Zuidwijk', Rotterdam 1994. 

 “De Koninginnekerk, op de grens van een nieuwe tijd” door B. van Veen en B. Hooij-
kaas, uitgeverij Ad Donker, Rotterdam 1972. 
 

Van de heer Henk van Oeffel hebben wij verschillende boeken over 
Rotterdam mogen ontvangen. 

 

 

 

 

 

“Groeten uit Rotterdam, prentbriefkaarten uit een voltooid verleden tijd” door “ 
W.A. Wagener, uitgave van Nijgh & Van Ditmar, ‘s Gravenhage 1966. 

“Rotterdam” door L.J. Rogier (met een voorwoord door Mr. P.J. Oud, burgemeester van 
Rotterdam), uitgave van Uitgevers Wyt, Rotterdam 1946. 

“De Rotterdamsche roofholen en hun bevolking” door Herman van Dijkhuizen, 
overdruk uit het dagblad “Voorwaarts”, Rotterdam 1925 

“Rotterdam in de jaren tien” door Herman Romer, uitgave van Europese Bibliotheek, 
Zaltbommel 1985. 
 

Wij danken mevrouw  Van Vliet en de heer Van Oeffel hartelijk voor hun 
schenkingen en hun bijdrage aan de uitbreiding van onze collectie! 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

DE AANVAL (DVD), mei 1940, vijf dagen strijd om Rotterdam 

Museum Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam en Militär Historisches Museum 

De Aanval - mei 1940, vijf dagen strijd om Rotterdam vertelt het ver-
haal vanuit drie perspectieven: de verwarring bij de bewoners, het 
verzet van de Nederlandse militairen én de ervaringen van de Duitse 
soldaten. Hun persoonlijke verhalen worden afgewisseld met indruk-
wekkende beelden en bijzondere objecten uit verschillende collecties. 
Deze DVD is een beeldverslag van de tentoonstelling uit 2015. 

Rotterdam Frontstad, 10—14 mei 1940  

Gerard Groeneveld, uitgeverij VanTilt, Nijmegen 2016 

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 maakt Rotterdam op ruwe wij-
ze kennis met de oorlog. Aan de hand van nieuwe bronnen, zoals on-
bekende Nederlandse en Duitse dagboeken en honderden nooit ge-
publiceerde foto’s en documenten vertelt Gerard Groeneveld hoe de 
oorlog naar de Maasstad kwam. Een huiveringwekkende geschiedenis 
waarin de persoonlijke verhalen centraal staan. 

Nach Holland, de meidagen van 1940 door Duitse ogen 

Gerard Groeneveld, uitgeverij WBooks, Zwolle  2018 

De populariteit van fotografie in het vooroorlogse Duitsland en de aan-
moediging ervan vanuit het Duitse leger, maakten dat duizenden sol-
daten een fotocamera meenamen in de strijd. Voor privé gebruik be-
stemd bleven hun kiekjes  - voor zover ze niet door oorlogshandelin-
gen verloren gingen - decennia lang verborgen. De auteur verzamelde 
meer dan 10 jaar dit soort foto’s, waarvan velen in dit boek te zien.  

RET, anderhalve eeuw Rotterdam en openbaar vervoer 

Maurits van den Toorn, uitgeverij Boom, Amsterdam 2017 

Tussen de 1e paardentram in 1879 en de komst van de metro naar 
Hoek van Holland ligt bijna anderhalve eeuw. Rotterdam, de regio 
en het OV zijn in die periode ingrijpend veranderd. In dit boek is 
die tijdreis vanaf het aarzelende begin naar het heden samenge-
vat. De nadruk ligt daarbij op de wisselwerking tussen de stedelij-
ke ontwikkeling en de rol van metro, tram en bus. 
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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: 
Wnd. Voorzitter: G. (Gerard) van Winkelhoff   
Penningmeester/ 
Wnd. Secretaris: M. (Marcel) Verhoef 
Alg. Bestuurslid: G. (Gijs) den Hartog 
 

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 € 4,50 incl.  
Verzendkosten. 
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