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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 uw foto’s van, uit en over IJsselmonde.  

Deze maal zijn we in het bijzonder op zoek naar foto’s van of over de begraaf-
plaats of  begrafenissen op IJsselmonde t.b.v. een fototentoonstelling bij de ope-
ning van de nieuwe Aula op de begraafplaats die momenteel wordt gebouwd.  

Foto toegang grafkelder Bichon’s in de Adriaen 
Janszkerk (voor de verbouwing van 1923). Foto 
afkomstig uit het familiearchief Bichon bij het 
Stadsarchief. 

Jan Kruis (Fotograaf onbekend) 
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De zomervakantie zit er weer op, de (klein) kinderen zijn weer naar school en het 
weer wordt al weer een beetje minder, al staat ons volgens de voorspellers nog een 
mooi nazomer te wachten. Zo breekt de tijd weer aan om achter de PC te kruipen 
en ons weer op de hobby te werpen. 

Zoals in de voorgaande Nieuwsbrief al aangekondigd kunt u op bladzijde 15 lezen 
hoe de volgende stap in de samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam zijn be-
slag krijgt.  

Op zaterdag 25 augustus jongstleden bestond het Streekarchief al weer 35 jaar. Een 
prachtig jubileum, waar we op bladzijde 14 aandacht aan schenken. Vanaf deze 
plaats willen wij u zeggen dat dit zonder uw steun, als trouwe donateurs van het 
Streekarchief, nooit gerealiseerd had kunnen worden. Wij danken u hartelijk voor 
uw steun en ondersteuning in al deze jaren. 

Deze editie staat mede in het teken van dood en begraven. Een onderwerp ingege-
ven door een recent contact met de beheerder van de Hervormde begraafplaats 
IJsselmonde. Naast de uitwisseling van ideeën over het aanhalen van de samenwer-
king op diverse gebieden die beide organisaties raken attendeerde hij ons op de 
ontwikkelingen die bij hen nu gaande zijn. Onder andere een vernieuwde website 
met een digitaal in memoriam portaal voor hen die begraven zijn op de begraaf-
plaats en de afbraak en nieuwbouw van een nieuwe aula op het terrein, die te zijner 
tijd geopend gaat worden met een fototentoonstelling. 

Het is goed om te zien dat we als Streekarchief steeds meer worden gevonden, om 
samen te werken in diverse projecten in en buiten het gebied. 

Naast alle goede berichten ook een mindere ontwikkeling, dat de vrijwilligersgroep 
steeds smaller wordt en we ook weer afscheid hebben moeten nemen van een be-
stuurslid. Gijs den Hartog heeft zijn bestuurlijke functies neergelegd maar blijft ge-
lukkig wel actief als vrijwilliger voor het Streekarchief. Waarnemend voorzitter is 
voorlopig Gerard van Winkelhoff. We zijn op zoek naar mensen die zich als vrijwilli-
ger of als bestuurslid voor het Streekarchief willen inspannen. Heeft u interesse of 
vragen, neem contact met ons op (zie colofon) of kom eens langs!  

Wij wensen u weer veel leesplezier! 

                  Het Bestuur 
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De begraafplaats van IJsselmonde 

door Wim Smit 

De begraafplaats van de Hervormde Gemeente Rotterdam IJssel-
monde, zoals het kerkhof aan de Benedenrijweg officieel heet, 
bestaat dit jaar 146 jaar.  

Lange tijd werd men rond, maar vooral in de kerk begraven. Als 
het kon, zo dicht mogelijk bij het altaar waarvan de heiligheid af 
zou stralen op de overledenen. Rond het altaar lagen vanzelf-
sprekend ook de duurste plaatsen. Hoe verder van het altaar 
verwijderd, hoe lager de tarieven werden.  

Door de bevolkingsgroei werd al in de zeventiende eeuw het ruimtegebrek nijpend. Begra-
ven werd er tot dan toe in en rond de kerk, midden in de stad of het dorp. Het begraven in 
de kerk gebeurde niet altijd even zorgvuldig. Geruimd werd er niet, dus de kerken raakten 
overvol. Door het herhaald oplichten van de stenen, verzakte de vloer en sloten niet alle 
grafstenen even goed aan. Het gevolg was dat, afhankelijk van het weer, in de kerken soms 
een doordringende stank hing.  

Sinds 1829 mag er niet meer in een kerk begraven worden (Wet van Koning Willem I) en op 
10 april 1869 werd er een Begraafwet van kracht, die elke gemeente verplichte een eigen 
begraafplaats te hebben. 

In goed overleg tussen het toenmalige gemeentebestuur en de Hervormde Gemeente van 
IJsselmonde werd besloten om de begraafplaats in eigendom en beheer van de Hervormde 

Gemeente te geven. De Hervormde Gemeente 
kocht hiertoe op 23 december 1871 een boom-
gaard aan (zie afbeelding volgende bladzijde). 

Op 1 juni 1872 werd de begraafplaats aan de 
Benedenrijweg 489 in gebruik genomen. In de 
loop der jaren werd de begraafplaats aanmerke-
lijk uitgebreid; enige jaren geleden werd een ge-
heel nieuw gedeelte in gebruik genomen.  

De destijds gekozen plaats buiten de directe bebouwing blijkt ondanks de grootschalige 
woningbouw in de naoorlogse jaren nog steeds een oase van rust. 

Veel (oud-) IJsselmondenaren hebben hun laatste rustplaats hier gekregen. Hiervan getui-
gen nog veel grafmonumenten op de begraafplaats. 

De beheerder van de begraafplaats, Cor Vink, is bezig rechthebbenden/belanghebbenden 
van oude graven te vinden om te vragen wat met deze, soms al jaren verlopen, graven 
moet gebeuren. Dit is niet eenvoudig, ook omdat de gemeente niet (meer) meewerkt om 
privacy redenen. Daarom ook vanaf deze plek een oproep aan nabestaanden van de zoge-
naamde “eigen-graven” die ouder zijn dan 25 jaar, om contact op te nemen met de heer 
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Vink. De vraag zal zijn: Moeten ze worden ge-
ruimd of moeten de grafrechten worden ver-
lengd?  

Er is een vijfjarenplan ontwikkeld om de be-
graafplaats te moderniseren en een ander aan-
zien te geven en ook om achterstallig onder-
houd weg te werken. Hiervan zijn nu circa drie 
jaar om. Het onderhoud wordt ernstig belem-
merd doordat er niet meer gespoten mag wor-
den tegen onkruid en ook de buxusmot speelt 
danig parten. 

Er is een hoek gereserveerd en ingericht als 
kinderbegraafplaats, ontworpen door een spe-
cialist op dat gebied. Ook is er een apart gedeel-
te gereserveerd voor het plaatsen van urnen en 
is er de mogelijkheid de as te verstrooien op 
een daartoe bepaalde plaats. Verder zijn er al 
vergevorderde plannen om de bestaande aula 
(het oorspronkelijk koetshuis) geheel te vervan-
gen. De bouwtekeningen zijn klaar en alle ver-
gunningen zijn binnen. Het plan is om op 3 sep-
tember 2018 aan te vangen met de werkzaam-
heden hiervoor (sloop, heien en bouwen), als 
het mee zit zouden de werkzaamheden nog dit 
jaar klaar kunnen zijn. 

Er is een website geopend, waarop nabestaan-
den een ”in memoriam” kunnen plaatsen , waar zij in het kort een beschrijving geven van 
de overledene(n), die hier (ooit) zijn begraven, eventueel met een of meerdere foto’s. 

Een voorbeeld hiervan kunt u vinden op de website http://www.begraafplaats-
ijsselmonde.nl. Hier kunt u al een paar namen vinden, zoals Cornelis Gerrit Hagendijk en 
Willem Adam Franken. Uw bijdrage is van harte welkom en is GRATIS, hoewel een kleine 
geldelijke bijdrage ook zeer welkom is zodat we de ontwikkelingskosten van het program-
ma er uit halen. U kunt uw bijdrage sturen aan: administratie@begraafplaats-

ijsselmonde.nl. 

Verder willen wij nog graag oude 
foto’s ontvangen van vroegere tij-
den die betrekking hebben op deze 
begraafplaats of van begrafenissen. 
Hiervan kunnen er wellicht een aan-
tal geplaatst worden op de website.  
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Hier rusten zij op hunne slaapsteden 

De Grafkelder in de Nederlands Hervormde Kerk te IJsselmonde 

In het Stadsarchief Rotterdam bevindt zich, onder inventa-
risnummer 531, het familiearchief Bichon van IJsselmonde 
(1746-1986). Hierin is onder nummer 138 opgenomen een 
lijst met daarop de namen van hen die zijn bijgezet in de 
grafkelder van de Ambachtsheren van Oost-IJsselmonde in 
de Adriaen Janszkerk te IJsselmonde. 

In 1923 is de kerk grondig gerenoveerd en verbouwd en 
toen is ook de toegang naar de grafkelder, die zich aan de 
buitenzijde bevond, afgesloten en de oorspronkelijke tekst: 
“Hier rusten zij op hunne slaapsteden”, die boven de deur 
stond, vervangen door de tekst: “Hier rusten op haer 
slaepsteden De Weledele Heeren en Vrouwen van Oosty-
selmonde”. 

In de grafkelder zijn de navolgende personen bijgezet: 

1. Mr. Gijsbert Roelofsz. van Niedeck, oud 72 jaren     april 1690 

2. . . . . . . de Meij, zoon van Jean de Meij, Heere van O. IJsselmonde,  mei 1696 

3. Joan de Meij, zoon van Jean de Meij, voorn., oud 20 jaren   augustus 1712 

4. Jean de Meij, Heer van IJsselmonde, oud . . jaren    18 april 1721 

5. Maria van Niedeck, weduwe van Jean de Meij, oud . . jaren  25 augustus 1730 

6. Claas Bichon, oud 74 jaren       januari 1734 

7. Een doodgeboren zoon van Mr. Jean Bichon    23 april 1739 

8. Hendrik Johan Bichon, zoon van Mr. Jean Bichon, oud 1 jaar  18 maart 1745 

9. Jacoba Catharina Bichon, geb. Vingerhoedt, oud 26 jaren   8 september 1746 

10. Cornelia Henriëtta Hechtermans, weduwe Claas Bichon, oud 66 jaren 9 maart 1750 

11. Maria Johanna Bichon, dochter van Claas Bichon, oud 45 jaren  3 augustus 1753 

12. Mr. Cornelis Johan Bichon, zoon van Mr. Jean Bichon, oud 24 jaren 24 januari 1770 

13. Maria Bichon, dochter van Mr. Johan Adriaan Bichon, oud 3 maanden 4 november 1780 

14. Bartha Theodora Visch, wed. Mr. Jean Bichon, oud 62 jaren  25 april 1782 

15. Johanna Cornelia Bichon, weduwe Th. Van der Groe, oud 76 jaren  1 maart 1785 

16. Mr. Abraham Adriaan Bichon Visch, oud 30 jaren    2 september 1786 

17. Mr. Jean Bichon, Heer van IJsselmonde, oud 85 jaren   25 september 1801 

18. Abraham Adriaan Bichon, oud 25 jaren     4 december 1804 
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19. Mr. Johan Adriaan Bichon, Heer van IJsselmonde, oud 67 jaren  3 juli 1807 

20. Adriana Maria Theodora Bichon, oud 6 weken    maart 1810 

21. Catharina Maria Susanna Bichon, dochter van M.C. Bichon, oud 3 jaren 8 maart 1816 

22. Adrianan Catharina Verstolk, weduwe Mr. J.A. Bichon, oud 72 jaren 4 october 1816 

23. Helena Elizabeth Bichon, dochter van Mr. M.C. Bichon, oud 3 dagen juni 1819 

24. Maria Johanna Bichon, dochter van Mr. Jean Bichon,oud 84 jaren  20 maart 1837 

25. Anna Helena Johanna Aletta Bichon van IJsselmonde, oud 32 jaren       20 januari 1843 

26. Mr. Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde, oud 64 jaren  8 augustus 1845 

27. Susanna Albertina Johanna Coenen, oud 71 jaren    3 juni 1852 

28. Een zoon, geb. en overl. 28 juni 1854, van A.F.L. Bichon   1 juli 1854 

29. Marinus Cornelis Bichon, zoon van van A.F.L. Bichon, oud 1 jaar  15 juli 1857 

30. Een doodgeboren dochter, 27 januari 1866, van A.F.L. Bichon   1 februari 1866 

31. Jacob Diederik Bichon van IJsselmonde, oud 49 jaren   29 maart 1871 

32. Albert Franciscus Leonard Bichon van IJsselmonde, oud 71 jaren  28 april 1880 

33. Mr. Johan Adriaan Marinus Bichon van IJsselmonde, oud 73 jaren  15 juli 1880 

34. Eliza Christine de Meij van Alkemade, weduwe A.F.L. Bichon, oud 58 j. 23 september 1880 

35. Elise Albertina Bichon van IJsselmonde, oud ruim 20 jaren   8 october 1881 

36. Johanna Albertina Helena Bichon van IJsselmonde, oud ruim 70 jaren 21 maart 1885 

37. Philippina Maria Carolina Bichon van IJsselmonde, oud ruim 70 jaren 14 december 1887 

38. Mr. Marinus Bichon van IJsselmonde, oud ruim 73 jaren   27 mei 1889 

Napoleon verbood de kerkbegrafenissen in 1804. Na de 
inval van de Fransen werd ook in Nederland het begra-
ven in de kerk officieel verboden. Maar het oude ge-
bruik bleek zo sterk geworteld in de Nederlandse uit-
vaartcultuur, dat het besluit na het vertrek van de Fran-
sen in 1813 direct weer ongedaan gemaakt werd. Pas in 
1829 vaardigde koning Willem I opnieuw een verbod 
uit. Grafkelders genoten nog lange tijd een uitzonde-
ring, maar hieraan kwam met de nieuwe begraafwet uit 
1869 definitief een einde (uitgezonderd die van het Ko-
ninklijk Huis). 

Bronnen:  

1. Stadsarchief Rotterdam, inv. Nr. 531, 138, informatie over de 
grafkelder te IJsselmonde en andere graven van de familie Bichon. 

2. Geschiedenis begraven, begraven door de jaren heen op 
“uitvaart.nl” 
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Bekend op IJsselmonde: Jan Kruis van Jan, Jans en de kinderen... 

bewerkt door Marcel Verhoef 

Johannes Andries Kruis wordt op 8 juni 1933 
geboren in de Rotterdamse wijk Bloemhof. Zijn 
ouders Gerrit Kruis en Johanna Christina Rood-
wijn waren vanaf de Iependaal 7a in Vreewijk 
naar de Zwijndrechtsestraat nr 97 verhuisd. Va-
der Gerrit was timmerman bij het Havenbedrijf. 
Jan had nog een oudere broer Gerrit (1927) en 
een jongere zus Johanna Christina (1937). 

Al tijdens zijn lagere schooljaren maakt Kruis zijn 
eerste strips, al is het dan nog voornamelijk in 
zijn schoolschriften. De kleine Kruis wil later 
olifantenverzorger worden en in zijn prilste strips spelen de beesten een grote rol. Als de 
jonge Kruis 11 jaar oud is komt hij in contact met tekenaar Wim Meuldijk. Meuldijk was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken om te voorkomen dat hij in Duitsland aan 
het werk moest en maakte in die tijd de strip Sneeuwvlok de Eskimo. Ook was hij betrok-
ken bij een tekenfilm over het Rotterdamse straatjochie Ketelbinkie. Voor een bedrag van 
een rijksdaalder per uur leert Kruis van Wim Meuldijk alle basisvaardigheden om een 
stripverhaal te kunnen maken.  

Vanaf 1950 zit Kruis op de Academie voor Beeldende Kunsten waar hij zijn debuut maakt 
met de strip Prins Freddie voor de Rotterdamse krant De Ha-
venloods. Nadat Kruis zijn opleiding heeft afgerond rolt hij het 
reclamevak in en werkt voor reclamebureaus als Nijgh & Van 
Ditmar (1954) en Van Maanen (1958). Bij laatstgenoemd be-
drijf maakt Kruis advertenties voor grote klanten zoals Shell en 
Niemeyer. Vanaf 1959 tot 1963 werkt Kruis ook voor het door 
de oliemaatschappij Shell uitgegeven jeugdblad Olidin met zijn 
cowboystrip Tommy waarin de hoofdrolfiguur de strijd aan 
moet gaan met draken. Ook tekende hij de strips Stientje en 
Gertje voor Olidin en leverde eveneens de verhalen voor de 
strip Baldino die zou worden getekend door zijn schoolvriend 
Jan van der Voo. Van der Voo en Kruis zouden later ook sa-

menwerken aan het stripverhaal De Kleine Hertog. 

In 1959 krijgt Kruis de kans om strips te mogen maken van de verhalen van Marten Toon-
der. Vanwege onenigheid tussen de beide auteurs zou de strip Student Tijloos echter 
nooit in een krant of album worden uitgebracht. Door zijn ervaringen met het stripgenre 
bij Olidin gaat Kruis dit medium ook gebruiken voor zijn reclameopdrachten. Zo maakt hij 
reclame strips voor bedrijven als Niemeijer, Mars, Treets, Bounty en Milky Way, die in 
bladen als Donald Duck, Nieuwe Revu en Taptoe worden gepubliceerd. Naast Van der 
Voo werkt Kruis vanaf dat moment ook met striptekenaars als Wim Giesbers en Martin 

De Zwijndrechtsestraat in 1955 

Prins Freddie door Jan Kruis 
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Lodewijk. 

Vanaf de zestiger jaren ging Kruis zich meer 
richten op het maken van illustraties voor de 
boekenreeks Adriaan en Olivier van Leonhard 
Huizinga. Ook tekent Kruis voor bladen als De 
Spiegel en Margriet. Nadat Jan Kruis in 1965 
een stripverhaal heeft verzonden naar de Belgi-
sche stripauteur George Remi oftewel Hergé 
heeft hij een ontmoeting met de beroemde 
striptekenaar. Hergé is onder de indruk van de 
talenten van Kruis en hij mag de strip Gregor 
leveren voor het weekblad Kuifje. In totaal wor-
den 24 strips van Gregor gemaakt waarvan er 15 in het weekblad Kuifje zouden komen te 
staan. Hiermee verdiende Kruis het in die tijd vorstelijke bedrag van 500 Belgische Frank 
(16 euro) per aflevering. 

Gregor was een stripverhaal dat we kunnen bekijken als 
een voorstudie voor zijn latere succesvolle strip Jan, 
Jans en de Kinderen. Nadat het weekblad een nieuwe 
eindredacteur heeft gekregen wordt de strip gepubli-
ceerd in het weekblad Pep. Vanaf 1969 werkt Kruis ook 
voor het stripblad Sjors. Het blad, dat ooit begon als 
bijlage in het blad Panorama, moest concurreren met 
het veel hippere Pep en zodoende besluit de uitgeverij 
om verhalen uit het Belgische stripblad Robbedoes over 

te nemen voor de Sjors. Daarnaast is er ook ruimte voor opkomende tekenaars als Don 
Lawrence (Storm) en Jan Kruis. 

Laatstgenoemde neemt in 1969 het stokje over van tekenaar Frans Piët en tekent een 
tweetal eigentijdse verhalen in de populaire stripreeks Sjors en Sjimmie. Nadat hij de 
stripboeken Sjors en Sjimmie en de Raadsels op Schiermeeuwenoog en Sjors en Sjimmie 
en de Ring van Schiermeeuwenoog heeft uitgebracht heeft Kruis genoeg van het vervolg-
verhaal en wordt zijn plaats over-
genomen door tekenaar Jan 
Steeman. Kruis krijgt ondertus-
sen het aanbod om vanaf decem-
ber 1969 een wekelijks stripver-
haal te maken voor het dames-
blad Libelle. 

In 1970 wordt Kruis door het 
platenlabel Sunderland gevraagd 
om hoezen te illustreren voor 
langspeelplaten met avontuurlij-

Jan Kruis aan het werk (foto: FPS Jos Schuurman) 

Gregor door Jan Kruis 

Sjors en Sjimmie door Jan Kruis 
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ke verhalen voor kinderen. Zo verschijnen er onder meer platen van Alice In Wonderland en 
Tom Sawyer. Met de strip Jan, Jans en de Kinderen voelt Kruis zich duidelijk meer in zijn 
element. In het doorlopende verhaal komen verschillende alledaagse en actuele thema's 
aan bod, waardoor de lezer een mooi tijdsbeeld krijgt van het Nederlandse gezinsleven in 
die jaren. 

In het verhaal van Kruis zien we de belevenissen van 
vader Jan, moeder Jans en de dochters Karlijn en Ca-
tootje, die samen met hun Rode Kater en de teckel 
Lotje in de meest uiteenlopende situaties terechtko-
men. Ook Catootjes vriendje Jeroen, de feministische 
nicht Hanna (een bewust ongehuwde moeder), opa 
Gerrit (de vader van Jan) en opa's vriendin Moeps 
kregen een min of meer vaste rol in de verhalen. In de 
beginjaren woont het gezin nog in een doorzonwo-
ning in Rotterdam maar na enkele jaren besluiten ze 
om te verhuizen naar een rustig dorpje in Drenthe, dit 
was niet geheel toevallig omdat op hetzelfde moment 
Jan Kruis met zijn gezin uit Rotterdam naar het dorpje 
Mantinge in Drenthe verhuisde. 

In de strips van Jan Kruis speelden actuele thema's als emancipatie en racisme een grote rol. 
Ook werden de in die tijd nog veelal onbesproken taboes als homoseksualiteit en multicul-
turalisme met enige regelmaat in het stripverhaal verwerkt. Vreemd genoeg werden de per-
sonages door de jaren heen niet ouder, met uitzondering van één aflevering uit de vroege 
jaren tachtig waarin men een vooruitblik deed naar de familie in het jaar 2000. Van 1972 tot 
1999 verschenen er tientallen albums met de gebundelde verhalen van Jan, Jans en de Kin-
deren. 

In 1999 ging Jan Kruis met pensioen en droeg zijn werk over aan een groep tekenaars onder 
de naam Studio Jan Kruis. Kruis zou nog wel de stripboeken Jan, Jans en de kinderen in Mo-
zambique (2001) en Jan, Jans en de kinderen in Suriname (2014) maken voor de Leprastich-
ting. Ook mag Kruis een tweedelige stripbewerking maken van het beroemde verhaal Wou-
tertje Pieterse van Eduard Douwes Dekker oftewel Multatuli die in 2007 en 2010 zou wor-
den uitgebracht. Op zijn tachtigste verjaardag verscheen eenmalig de Jan Kruis Glossy met 
een indrukwekkend overzicht van zijn werk. 

Jan Kruis zou door de jaren diverse keren worden bekroond voor zijn werk. Zo ontving de 
tekenaar in 1980 de Stripschapsprijs. Op 29 april 1996 werd Jan Kruis onderscheiden als 
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook ontving hij in november 2009 als al-
lereerste persoon de Marten Toonderprijs voor zijn gehele oeuvre. In 2010 was de expositie 
Het Theater van Jan Kruis te zien in het Nederlands Stripmuseum in de stad Groningen. 

Kruis heeft op meerdere manieren invloed gehad op het culturele leven in Nederland. Zo 
was hij de eerste tekenaar in Nederland met een zogenaamde familiestrip, waarin we de 
herkenbare dagelijkse belevenissen van een doorsnee familie kon volgen. Ook was Kruis de 

Jan, Jans en de Kinderen door Jan Kruis 
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bedenker van de term “jeweetwelkater” (een gecastreerde kater) en 
werden uitdrukkingen als “hoi-piepeloi” en “Jeroen-poep-aan-je-
schoen” (tot ergernis van menig persoon genaamd Jeroen) gemeen-
goed in Nederland. 

Een ander gebruik dat door Jan Kruis werd verzonnen was Sint Pan-
nekoek. Volgens de schoolagenda Jan, Jans en de Kinderen 1986-
1987 was het een gebruik dat elk jaar op 29 november plaatsvond. 
Sint Pannekoek was volgens het verhaal een oude Rotterdamse tradi-
tie, waarbij de moeder van het gezin pannenkoeken bakte. De gezins-
leden wachtten volgens deze traditie op de thuiskomst van de heer 
des huizes met elk een pannenkoek op het hoofd en wensten hem bij 

binnenkomst een vrolijke en ge-
zegende Sint Pannekoek toe. 

Nadat Sint Pannekoek steeds 
meer navolging kreeg schreef 
Kruis in 2015 Het evangelie van 
Sint Pannekoek, een verhaal over 
de jonge monnik Gerrit die in de 
12e eeuw in een klooster aan de 
Rotte leeft. Ook was Kruis in okto-
ber 2016 betrokken bij de oprich-
ting van het Nationaal Comité Sint 
Pannekoek.  

Jan Kruis overleed na een lang ziekbed op 19 januari 2017 in zijn woning in Mantinge. 

Bronnen: 

1. Verschillende In Memoriams gewijd aan Jan Kruis 
2. Websites RTV Drenthe, Libelle en het Algemeen Dagblad 
3. Wikipedia “Jan Kruis” 

Jan Kruis met Sint Pannekoek (Foto: Archief RTV Drenthe) 

Jan Kruis tekende zijn eigen uitvaart ... 

...en op de rouwadvertentie stond 

een huilende “jeweetwelkater” Tekeningen: Jan Kruis 
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Een vijfendertigjarig jubileum 

door Marcel Verhoef  

“Het begon met een advertentie”, deze zin zien we veel voor-
bijkomen als het gaat over het prille begin van het Streekar-
chief. Voortgekomen uit de werkgroep genealogie van Arie 
van Munster, speelt het Streekarchief Eiland IJsselmonde al weer 35 jaar een rol van bete-
kenis in het gebied en op het eiland IJsselmonde.  

Op 25 augustus 1983 stapten Arie van Munster samen met Ad 
Bonis en Jaap Dubbeldam naar notaris van den Bosch en richtten 
daar toen de Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde op.  

Tot op de dag van vandaag weten mensen het “Streek” nog te 
vinden, een student die onderzoek doet voor de gemeente 
Rotterdam over beeldbepalende gebouwen in IJsselmonde, 
twee PABO-studenten die een scriptie moeten maken over de 
Tweede Wereldoorlog in IJsselmonde, onze voormalige voor-
zitter die als meester Gijs les gaf op een basisschool over de dij-
ken die onze voeten droog houden, en nog vele anderen. 

Ook het “Streek” kende en kent haar ups en downs, door de toenemende invloed van inter-
net en de ontsluiting van archieven via de digitale snelweg, zien we al jaren de bezoekers-
aantallen afnemen. Hiertegenover staat dat we steeds meer zijn gaan samenwerken met 
het Stadsarchief Rotterdam om juist die digitale ontsluiting mogelijk te maken. Het 
“huiskamer” gevoel is echter nooit verdwenen in al die jaren en het “Streek” kent nog een 
aantal vaste stamgasten, die altijd langskomen voor een praatje en een bakkie. 

Bij een jubileum besef je ook hoeveel van de oorspronkelijke vrijwilligers ons met name de 
laatste paar jaren zijn ontvallen. Zij die het Streekarchief hebben helpen opbouwen en die 
vooral in de beginjaren onvermoeibaar bergen werk hebben verzet, onder andere door het 
verzamelen van documenten en het maken van transcripties. Op zo’n jubileum dag wordt 
ook aan hen met respect en dankbaarheid gedacht. 

Op donderdag 23 augustus jongstleden hebben we 
onze vrijwilligersgroep verrast met een dag vullend 
jubileumprogramma; achter de schermen bij het 
Stadsarchief, op bezoek bij de jonkvrouwe op Huis ten 
Donck, en door Rotterdam met de Rottertram. Dit 35-
jarige jubileum stond in het teken van de kleine maar 
solide groep die het tot op de dag van vandaag moge-
lijk maakt dat “wij” nog steeds bestaan en u van 
dienst kunnen zijn.  

Dus Trees, Jenny, Anneke, Wilma, Gijs, Nico (1), Theo, 
Peter, Sjaak, Jan, Cor, Nico (2), Thomas, Roelof en 
Kees, hartelijk dank voor jullie inzet voor het Streekar-
chief, het is een fantastische dag geworden. 
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De Themadienst 
door Peter den Hartog  

Het Streekarchief maakt vanaf heden gebruik van het web
-platform van het Stadsarchief Rotterdam (Archieven.nl) 
voor het maken en/of digitaliseren van indexen en het via 
de eigen website doorzoekbaar maken van deze indexen. 
Hierdoor kan het Streekarchief met haar producten veel 
meer personen aantrekken en bereiken via haar eigen 
website. De website van het Streekarchief werkt dan als een portaal en behoudt zo ook 
haar eigen identiteit en uitstraling. 

Het Stadsarchief biedt een omgeving aan waarin, behalve de door het Streekarchief ge-
maakte scans en indexen, ook de bij het Stadsarchief digitaal aanwezige indexen doorzocht 
kunnen worden, toegespitst op het gebied waar onze stichting in werkt. Het Stadsarchief 
maakt de gemaakte scans en indexen ook binnen haar eigen website doorzoekbaar. 

Historische verenigingen en stichtingen in de regio Rotterdam kunnen in gesprek gaan met 
het Stadsarchief over het ontwikkelen van een vergelijkbaar portaal. Het Streekarchief 
heeft opnieuw, net zoals dat bij het fotograferen en indexeren van het oud notarieel ar-
chief van IJsselmonde het geval was, een voorstrekkersrol. 

De navolgende hoofdonderwerpen zijn vanaf heden benaderbaar, dus zowel van de kant 
van de website van het Streekarchief als van de kant van het Stadsarchief Rotterdam. 

• Archieven van de ambachten Oost- en West IJsselmonde en de gemeente IJsselmonde en de ambachtsheerlijk-
heden 1435-1941 (ongeveer 47.200 scans tot en met het jaar 1811. Vanaf heden benaderbaar op de website)  

• Als onderdeel van de Archieven Oost- en West IJsselmonde de Archieven van de Weeskamers Oost- en West 

IJsselmonde (Vanaf heden benaderbaar via onze website met scans en samenvattingen van de akten).  

• Archief Nieuw Notarieel Archief (inclusief ongeveer 27.500 sans. Benaderbaar begin 4e kwartaal 2018)  

• Oud Notarieel Archief  (Vanaf heden benaderbaar via onze website inclusief 15.000 sans en samenvattingen 

van de akten)  

• Personen: Doop-, Trouw- en Begraafgegevens en Burgerlijke Staat.  

• Archief van het Waterschap IJsselmonde. 

• Archief van het waterschap  De Westdijken van het eiland IJsselmonde.  

• Archief van het Waterschap De Dijkring IJsselmonde.  

• Archief van Stichting voor Huisvesting en Verzorging van Bejaarden “IJsselmonde”.  

• Archief van de Stichting voor sociaal-cultureel Vormingswerk in IJsselmonde.  

• Familiearchief Bichon van IJsselmonde (inclusief ongeveer 2.600 scans met interessante gegevens over de fami-

lie en het kasteel. Vanaf heden benaderbaar via onze website).  

• Archief van de Wijkraad IJsselmonde.  

• Archief van de Gebroeders Hulsinga houthandel en houtzagerij.  

• Archief van de Hulpsecretarie IJsselmonde.  

• Archieven van de Hervormde Gemeente te IJsselmonde (inclusief 1.900 scans van de actenboeken/
kerkrekeningen. Benaderbaar begin 4e kwartaal 2018).  

• Archief van de Vaktekenschool “Algemeen Belang”te IJsselmonde.  

• Archieven van de polders onder de gemeente IJsselmonde (inclusief 31.600 scans tot en met het jaar 1811. 

Benaderbaar begin 4e kwartaal 2018).  
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De oudste man van Nederland woonde in IJsselmonde 

door Marcel Verhoef 

Jan Pieter Bos (Papendrecht, 12 juli 1891 – Rotterdam, 15 december 2002) werd op 24 no-
vember 2001 officieel de oudste Nederlandse man die (tot dan) ooit geleefd had. Daarvoor 
was hij al sinds 18 mei 1998 de oudste levende man van Nederland. De ‘titel’ kwam hem 
toe na het overlijden van de 109-jarige Frits Rijkens, die deze titel 4 jaar en 211 dagen had 
gedragen. 

Jan Pieter Bos werd geboren als vierde kind in het gezin van Jacobus Bos 
en Grietje van Wageningen. Van beroep was Bos scheepvaarder. Dat 
heeft hij nog tot op de leeftijd van 70 jaar uitgeoefend. Vanaf zijn 70ste  
woonde hij in zorgcentrum Sonneburgh in IJsselmonde. Bos overleed 
eind 2002 op de leeftijd van 111 jaar en 156 dagen en was tot het mo-
ment van zijn overlijden nog goed gezond en helder van geest. Hij was 
na Geert Adriaans Boomgaard de tweede man met de Nederlandse na-
tionaliteit die de status van supercentenarian haalde (de in Nederland 
woonachtige Jan Machiel Reyskens werd weliswaar ouder, maar heeft 
altijd de Belgische nationaliteit behouden). De opvolger van Jan Pieter 
Bos als oudste levende man in Nederland was Frits Botterblom. Momen-
teel is de op 28 juli 1910 te Ballum geboren Eelke Bakker met 108 jaar de 

oudste man van Nederland. Hiernaast draagt hij ook de titel “oudste Fries ooit”.  

De familie Bos blijkt overigens sterke genen te hebben, Jan’s vader werd op een paar dagen 
na 90 jaar oud en zijn oom Gerard werd 97 jaar oud, maar beiden konden natuurlijk niet 
tippen aan de 111 van Jan. 

FAMILIEOVERZICHT BOS 

Jacobus Bos, geb. Yerseke 25-5-1857, overl. Rotterdam 2-3-1947 , zoon van Pieter Bos en 
Geertruid Constand. Huwt Papendrecht 4-12-1883 met Grietje van Wageninge, geb. Pa-
pendrecht 1-9-1857, overl. Rotterdam 9-3-1918, dochter van Jan Pieter van Wageninge en 
Maria Korteland. 

Kinderen uit dit huwelijk: 

1. Maria Geertruida Bos, geb. Papendrecht 7-4-1884 
2. Geertruida Bos, geb. Papendrecht 8-12-1885 
3. Cornelia Bos, geb. Papendrecht 1-9-1888, overl. ald. 

3-8-1909. 
4. Jan Pieter Bos, geb. Papendrecht 12-7-1891 
5. Pieter Bos, geb. Papendrecht 19-11-1896 
 

Bron: 
1. Verified Supercentenarians (Chronologisch gesorteerd op 

geboortedatum) van de Gerontology Research Group  

Jan Pieter Bos  

Sonneburgh in IJsselmonde, fotograaf onbekend 
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Een beroemdheid overlijdt te IJsselmonde 

door Marcel Verhoef 

Op 13 juni 1787 vertrok Willem Baron van Lynden van Hemmen, Blitterswijck en Wantze, 
zoals zo vaak, vanuit Den Haag, waar hij de vergaderingen van de Staten-Generaal had bij-
gewoond, via Rotterdam naar Nijmegen. Toen hij echter bij IJsselmonde de Maas wilde 
oversteken, werd hij bij het betreden van het veer door een (tweede) beroerte getroffen. 

Overgebracht naar het kasteel IJsselmonde van Mr. Jean Bichon, overleed hij daar twee 
dagen later. Willem werd bijgezet in de grafkelder van het geslacht van Lynden in de Her-
vormde Kerk te Hemmen. 

Groot was de verslagenheid over zijn onverwachte dood, niet in de laatste plaats bij Willem 
V. “Ik verlieze in hem een getrouw vrient en de Provintie verliest een braaf en kundig Re-
gent. Dit verlies kon nimmer erger vallen dan nu”, schreef de Prins in een condoleancebrief. 
En inderdaad, door het overlijden van Van Lynden verdween een belangrijke matigende 
factor aan het stadhouderlijk hof.  

Willem Frans Godard baron van Lynden tot Hemmen, 
werd op 11 oktober 1729 geboren te Utrecht. Hij was 
een telg uit een oud en aanzienlijk geslacht dat in de 
18e eeuw tot de machtigste adelsfamilies van Gelder-
land moest worden gerekend. De Van Lyndens kwa-
men uit het kwartier van Nijmegen, waar zij te Hem-
men in de Over-Betuwe hun gelijknamige stamslot 
hadden. Willem was de oudste zoon van de elf kin-
deren van Frans Godard van Lynden, de dertiende 
vrijheer van Hemmen en lid van het kwartiersridder-
schap1. Willems moeder behoorde tot het regenten-
patriciaat van Utrecht, de stad waar ze verbleef toen 
haar zoon in 1729 ter wereld kwam. 

Vader Frans Godard van Lynden stond in de gunst bij 
het stadhouderlijke hof, en toen in 1754 het belang-
rijkste ambt in het kwartier, het burggraafschap van 
Nijmegen, vrijkwam, werd dit door Oranje aan hem 

Het bericht van het overlijden van Willem van Lynden in de Amsterdamse Courant van 21-6-1787. 

W.F.G. baron van Lynden tot Hemmen in 
jachtkostuum door G.J.J. de Spinny, circa 
1757 (foto: Iconografisch Bureau, Den Haag)  

1. Het Ridderschap was in Gelderland verdeeld in vier “kwartieren”: Veluwe, Nijmegen, Roermond en Zutphen 
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toebedeeld. In deze functie kon hij niet alleen de politieke gang van zaken in het kwartier 
naar zijn hand zetten, maar ook op de Gelderse Landdag zijn invloed doen gelden. Voor het 
hof in Den Haag leek de burggraaf dan ook de aangewezen persoon om als vertrouweling 
ter plaatse op te treden. Als zodanig, als een van de ‘luitenant-stadhouders’ in Gelderland, 
was het zijn officieuze taak het hof op de hoogte te houden van de gebeurtenissen en ver-
houdingen in zijn kwartier en gewest en om de politieke besluitvorming op de door Oranje 
gewenste wijze te laten verlopen. De ambtenbegeving aan de regenten, waarover hij de 
stadhouder adviseerde, vormde daarbij een essentieel machtsmiddel. 

Ook de oudste zoon van Frans Godard van Lynden kreeg 
zijn deel van de stadhouderlijke gunstbewijzen. Van 
1750 tot 1768 mocht hij aan het hof een van de drie 
posten van kamerjonker bezetten op een door Gelder-
land betaald traktement. Zodoende verbleef Willem van 
Lynden al op jonge leeftijd in Den Haag. Hij ontmoette 
er zijn echtgenote, een rijke wees en dochter van een 
geadeld Rotterdams vroedschapslid, met wie hij op zes-
entwintigjarige leeftijd trouwde. Tussen 1758 en 1779 – 
het jaar waarin zijn vrouw in het kraambed stierf – zou-

den er uit dit huwelijk zes zoons en acht dochters worden geboren, van wie twee zoons en 
een dochter jong overleden. 

Toen Willem van Lynden in 1751 tot de ridderschap van het kwartier van Nijmegen werd 
toegelaten, opende zich voor hem een regentencarrière in de ambten en colleges op gewes-
telijk en nationaal niveau. Al in 1753 werd hij namens Gelderland voor drie jaar lid van de 
Generaliteits-Rekenkamer in Den Haag, een functie die hij dus goed kon combineren met 
zijn betrekking ten paleize. Om dezelfde praktische reden zal hij in 1757 door het hof tot 
Gelders afgevaardigde in de Staten-Generaal zijn benoemd. Hier zou hij dertig jaar lang, tot 
aan zijn dood, zitting hebben. Voor Van Lynden was dit geen ambt wat hij slechts omwille 
van het aanzien en de inkomsten bekleedde. Integendeel, allengs ontpopte de Gelderse 
edelman zich als een bijzonder actieve en in velerlei zaken deskundige afgevaardigde, wiens 
invloed, ook op grond van zijn rang als eerste gedeputeerde van het eerst stemmende ge-
west, ter Generaliteitsvergadering en daarbuiten snel groeide. 

Met Willem V, stadhouder sinds 1766, en met diens echtgenote, prinses Wilhelmina van 
Pruisen, stond Willem van Lynden op zeer goede voet. De Prins kende de “Geldersman” 
vanaf zijn vroege jeugd en waardeerde hem als “een arbeydsaam, braaf, kundig en religi-
eusch mensch”. Vanwege zijn altijd kalme, beheerste optreden – volgens een tijdgenoot was 
hij “de stilswijgentheyd selve”, en zijn behoedzame, naar concensus en compromis neigende 
standpunten hechtte Willem V zeer aan zijn oordeel. Op den duur ondernam hij letterlijk 
niets zonder eerst Van Lyndens advies te hebben ingewonnen. Zeer verdienstelijk maakte 
de Gelderse gedeputeerde zich in de ogen van de Prins door in de jaren ’70, tijdens de 
moeizame onderhandelingen over de uitbreiding van leger en vloot, bemiddelingsvoorstel-
len op te stellen, die namens Oranje bij de Staten-Generaal werden ingediend. 

Kasteel Hemmen, fotograaf onbekend. 
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Voor zijn inspanningen werd Van Lynden door Willem V vorstelijk beloond. Sinds 1767 al extra-
ordinaris raadsheer in het Hof van Gelderland, mocht hij dit ambt in 1776 inwisselen voor het 
felbegeerde, want uiterst lucratieve ambt van landrentmeester-generaal van Gelderland. Het-
zelfde gebeurde met het baljuwschap van Axel, Terneuzen en Biervliet, dat hij sinds 1762 be-
kleedde en in 1780 door toedoen van de Prins kon inruilen voor de meest winstgevende sine-
cure in de Generaliteitslanden, namelijk het schoutambt van de stad en Meijerij van ’s-
Hertogenbosch. Van Lyndens houding was bij deze ambtenverwerving overigens allesbehalve 
passief. Fijntjes herinnerde hij er zijn weldoener aan dat hij de vader was van een grote kinder-
schaar. Die kinderen profiteerden dan ook mee. De raadszetel in de stemhebbende stad Zalt-
bommel, die Van Lynden sinds 1775 bezette, mocht hij in 1782 overdragen op zijn oudste 
zoon, terwijl er voor andere zoons en dochters aanstellingen waren als kamerjonker en hofda-
me, alsmede officiersrangen in het prestigieuze Haagse regiment Gardes du Corps. 

Toen in de patriottentijd de oppositie tegen het stadhouderlijk beleid toenam en de politieke 
standpunten zich verhardden, werd de invloed van Willem van Lynden als vertrouweling van 
Willem V nog groter. Spottend noemde men hem ‘de eerste minister die alles dirigeert’. Dat 
was te veel eer, want daarvoor bezat hij onvoldoende doorzettingsvermogen en visie. Maar 
door zijn naar onpartijdigheid zwemende integriteit en zijn toegevingsgezinde ‘moderaatheid’ 
had hij ontegenzeggelijk een heilzame invloed. Hij werd er door zowel prinsgezinden als patri-
otten om gerespecteerd. De achting van de laatstgenoemden dreigde hij evenwel in 1783 te 
verspelen, toen Willem V, naar verluidt om deze raadsman zoveel mogelijk in zijn nabijheid te 
hebben, hem tot gouverneur van zijn twee zoontjes en tot president van de Nassause Domein-
raad benoemde. In de patriottische pers stak hierover een storm van verontwaardiging op, 
niet alleen vanwege Van Lyndens zo langzamerhand absurde ambtenaccumulatie, maar ook 
omdat hij in deze hoffuncties als regent, dat wil zeggen als ‘heer’, de stadhouder moest die-
nen, terwijl deze formeel de ‘dienaar’ van de regenten was. Van Lynden zelf was overigens 
weinig gelukkig met de situatie en klaagde “dat hij thans soo beset was, dat hij naauwelijks 
meerder in sijn eyge huys konde zijn, des dat hij dikwerf verlangde van alles af te wesen en sig 
op sijne buijtengoederen te konnen retireren”. De last van zovele verantwoordelijkheden leid-
de in 1783 tot een beroerte, waarvan hij grotendeels herstelde. 

Die verantwoordelijkheden werden er niet minder op toen in februari 1786 Frans Godard van 
Lynden overleed. Zijn zoon Willem kon hem nu opvolgen, niet alleen als veertiende vrijheer 
van Hemmen, maar ook – ten lange leste – als burggraaf van het Rijk van Nijmegen. Zijn aan-
wezigheid in Gelderland was hierdoor nog vaker gewenst, niet alleen om de Landdag te leiden, 
maar ook omdat de stadhouder en zijn gezin vanaf november 1785, ver weg van de radicale 
Hollandse patriotten, in vrijwillige ballingschap in Gelderland verbleven. Sinds november 1786 
trad Van Lynden zelfs persoonlijk als gastheer op door het vorstelijke gezelschap op het Valk-
hof, zijn Nijmeegse ambtswoning als burggraaf, een onderkomen te bieden. 

Bronnen: 

1. Correspondentie tussen W.F van Lynden tot Hemmen en .G. Willem V (1773-1787) in het Koninklijk Huisarchief in 
Den Haag 

2. Biografisch Woordenboek Gelderland, deel 2, Bekende en onbekende mannen en vrouwen uit de Gelderse geschie-
denis. Redactie: dr J.A.E. Kuys (eindredactie), drs R.M. Kemperink, E. Pelzers en drs P.W. van Wissing. Verloren 
Hilversum, 2000, pagina's 66-68.  
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Verhalen uit de Vierschaar: een opportunist 

door Harry Aardoom 

In 1712 had een rechtszaak plaats in Dordrecht voor de hoge vierschaar van Zuid-Holland 
over het vaderschap van een kind.  

In april 1712 bleek dienstbode Christina Demans zwanger te zijn.  Ze was onder meer 
dienstbode bij de heer Arend Roeland de Carpentier, heer van Rijsoord. Naar zij aan haar 
zus Anna vertelde was zij zwanger van Sebastiaen Broelingh, de schout van Zwijndrecht.  

Het was als volgt gebeurd.  

Schout Broelingh was na het 
plotseling overlijden van de 
schout van Rijsoord omstreeks 
1711 ook waarnemend schout 
van Rijsoord. Destijds werd 
door schout en schepenen van 
het dorp Rijsoord “rechthuis” 
gehouden in de herberg van 
Margriet Abrahams en haar 
echtgenoot Jan Ariense Cool in Rijsoord. Christina hielp daar in 1711 kennelijk tijdelijk be-
dienen. In juni 1711 vroeg Margriet haar om schout Broelingh te bedienen. Toen Christina 
de “rechtkamer” binnenkwam waar de schout zat deed Margriet de deur achter haar op 
slot. Schout Broelingh ontkleedde en verkrachtte Christina en ze moest de nacht bij hem 
doorbrengen. De herbergierster, Margriet, zei later dat ze er goed voor zou worden be-
taald. Evenzo verraste de schout op een kwaaie dag Christina in het kookhuis, waar hij de 
liefde met haar bedreef op een voorraadkist, en een derde maal zocht hij haar op in een 
kamer waar ze zat te naaien en verkrachtte haar daar. De waard, Jan Ariense Cool, beves-
tigde het verhaal van Christina, hij had zelf tweemaal gezien dat de schout de liefde met 
haar bedreef.  

Het had dus een zwangerschap tot gevolg. Haar oudere ongehuwde zus, Anna Demans, 39 
jaar oud, zocht de schout op 22 april 1712 op om hem dit mee te delen. Ze nodigde hem 
uit voor een overleg met Christina, ten huize van zus Christina die op dat moment woonde 
in de Kromme Elleboog in Dordrecht. De volgende morgen, zaterdag 23 april 1712, had dat 
gesprek plaats. De schout ontkende niet dat hij de vader van het kind was, maar hij beloof-
de haar en het kind riant te onderhouden op een adres in een andere plaats, bijvoorbeeld 
Rotterdam of Den Haag, mits zij aan de vroedvrouw onder ede zou verklaren dat hij niet de 
vader van het kind was. Dat moest toch te doen zijn, vond de schout, het kind een andere 
vader in de schoenen schuiven. Broelingh stelde voor om te verklaren dat de heer de Car-
pentier, heer van Rijsoord, de vader van het kind was. Toen werd Christina verdrietig. De 
Carpentier was een aardige man, dat kón en wilde zij de heer van Rijsoord niet aandoen. 
De schout vond dit argument een flutreden, en gaf haar twee dagen bedenktijd, ze kon het 

Het dorp Rijsoord ongeveer rond 1723, collectie Stadsarchief Rotterdam 
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antwoord wel meegeven aan een schipper.  

Broelingh vroeg daarna of zus Anna van het hele verhaal op de hoogte was. Jawel, Christina 
had alles met haar zus doorgesproken. Dus, hernam Christina, als uw naam niet genoemd 
mag worden, dan moet mijn zus Anna wel tweeduizend gulden zwijggeld van u ontvangen. 
Dat was jammer, vond de schout. Hij had bovendien het geld nu niet in kas. Broelingh 
klaagde ”Men moet veel doen om niet in handen van den Bailliuw te koomen, en totaal te 
worden geruïneert …”  

Margriet Abrahams, de vrouw van Jan Ariense Cool, herbergier in Rijsoord, kwam er een 
van de volgende dagen speciaal voor bij Christina langs. Wat was het jammer dat het was 
“uitgekomen” (al besproken met haar zus), want de schout zou haar in Schiedam in een 
mooi huisje hebben gezet als ze het stil had gehouden. Margriet was duidelijk door schout 
Broelingh gestuurd, en kwam ook herhaaldelijk in de volgende zwangerschapsmaanden 
Christina verlokkende voorstellen doen met het doel haar over de streep te halen. Want 
een “vader” was toch zeker wel te vinden, nietwaar.  

Er waren ook enkele getuigen die op de rechtszitting vóór Christina pleitten. Reynier Mom, 
57 jaar oud, en zijn vrouw Cornelia van der Vlught, 40 jaar oud, woonden inmiddels in 
Rotterdam. Zij hadden in 1708 en 1709 in het dorpshuis van Rijsoord gewoond en bedien-
den er toen de magistraten die er vergaderden. Schout Broelingh was ook in die jaren tijde-
lijk schout van Rijsoord. Hij kwam vaak langs waarbij hij Cornelia iedere keer weer vroeg 
om seks. Want, zei de schout, hij zou haar betere seks geven dan haar man die meestal 
dronken was.  

“… tot menigte rysen haer tot vleselijke conversatie heeft gesolliciteert en versoght, voe-
gende daer bij om daer toe beter te koomen, dat hij het haar beter stellen soude als haer 
man, want dat die altyd meest dronken was …”  

Schout Broelingh zelf dronk veel als hij in het dorpshuis langs kwam. Hij wenste wijn. Cor-
nelia bracht hem dan een kan wijn plus een glas, waarop hij 
haar eens een glas wijn in haar boezem goot, en haar bij haar 
vrouwelijkheid had getast, waarop Cornelia riep: “Dat doet 
myn een schelm maar geen eerlyk man.” Ze vertelde het haar 
man, en die besprak het met Frans Florisse, president- schepen 
van Rijsoord. Deze adviseerde toen om het stil te houden.   

Baljuw Pompejus de Roovere was niet naïef. Hij wist te achter-
halen dat schout Broelingh als hij in Rijsoord verbleef voor zijn 
gerief meermalen prostituees uit Dordrecht had laten komen.  

Kennelijk had schout Broelingh enkele vriendjes van zijn net-
werk met leugens opgestookt en gesuggereerd dat de Carpen-
tier, heer van Rijsoord, de vader van het kind was. Want tijdens 
het verhoor door de hoge vierschaar van Zuid-Holland vroeg 
baljuw Pompejus de Rovere aan getuigen of Christina Demans al geruime tijd als intern 
dienstmeisje bij de heer van Rijsoord had gewoond? Nee, was het antwoord, ze woonde 

Pompejus de Roovere, detail van 

zijn praalgraf 
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pas enkele dagen bij hem, want de man had medelijden met haar, en had  haar inmiddels 
voor verzorging in huis genomen. Maar ging de heer van Rijsoord niet erg familiaar met 
haar om? Nee, zeker niet. De baljuw vroeg ook aan de vroedvrouw of Christina niet 
“familiaar” omging met de heer van Rijsoord. Nee, dat vond zij niet, ook zij legde er de 
nadruk op dat de Carpentier medelijden had met Christina, en dat Christina dankbaar 
was voor deze menselijke steun. De vroedvrouw kwam tijdens de zwangerschap regel-
matig aan huis in Rijsoord, en had aan de Carpentier gezegd dat het haar verwonderde 
dat hij zich het lot van zijn “dienstmaeght” zo aantrok. Nou, had De Carpentier geant-
woord, hij vond het zo erg dat haar dit door een getrouwd man was aangedaan.  

De baljuw vroeg onder meer ook aan het gepensioneerde herbergiersechtpaar Mom - 
van der Vlught of zij een schriftelijke uitnodiging hadden ontvangen van De Carpentier 
om bij hem te komen logeren, en of zij toen zwijggeld van hem hadden ontvangen. Nee, 
was het antwoord, ze waren uitgenodigd door Anna, de zus van Christina Demans, om 
eens te komen praten.  

Broelingh kreeg overigens ook steun uit onverwachte hoek. De vrouw van de heer De 
Carpentier was wantrouwend, en informeerde bij de vroedvrouw of Christina al méér 
kinderen had gehad.  

In september 1712 was Christina inmiddels bevallen, en had tijdens de bevalling ver-
klaard dat Broelingh de vader was. De vroedvrouw, Anna Verpooren, vrouw van Jacobus 
Nieraerdt, en enkele getuigen bevestigden dat.  

De baljuw ging niet over één nacht ijs. Hij verhoorde ook 
schepenen, kerkmeester en “naburen” uit Rijsoord. Al-
len verklaarden dat Christina bekend stond als een eer-
lijke dienstbode.  

Dat zij “gants en geheel buyten alle opspraeke geleeft, 
en niet ander oijt gedaen ende bedreven heeft als een 
eerlyke dienstboode toestaedt en behoort te doen. …”  

De afloop is helaas niet bekend geworden. Schout Broe-
lingh was een opportunist, zouden we nu zeggen. Een 
opportunist van het ergste soort. Als een ander ervoor 
moest bloeden om hem vrij te pleiten dan was het altijd 
het proberen waard. Om het in zijn eigen woorden te 
zeggen: ”Men moet veel doen om niet in handen van 
den Bailliuw te koomen, en totaal te worden geruïneert 
…” Hij vond dat het leven niet meeviel.  

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 96, verklaringen dd. 24 mei, 5 september en 9 december 1712, en verhoren 28 november 
1712. (geen bladzijdennummering).  

Dienstmeid, R. Craayvanger (1847) 

collectie Boymans 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

Opmars naar Rotterdam (3-delig)  

E.H. Brongers, uitgeverij Hollandia 1983 

In drie delen beschrijft Brongers de Duitse opmars naar Rotterdam. In 
deel één wordt de luchtlanding behandeld, in deel twee het gevecht 
van Maas tot Moerdijk en in het derde en laatste deel komt de laatste 
fase aan bod, tot aan het bombardement en de capitulatie. Interes-
sant is in het bijzonder de opmars op het eiland IJsselmonde die in 
deel drie wordt beschreven. 

De Razzia van Rotterdam, 10-11 november 1944 

B.A. Sijes, uitgeverij Sijthoff, Amsterdam 1951 

Sijes was wetenschappelijk medewerker aan het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie en heeft in die hoedanigheid de opdracht aan-
vaard en uitgevoerd de grootste en meest fatale razzia uit de oorlogs-
winter te beschrijven. Zijn onderzoek richtte zich voornamelijk op de 
vraag hoe het kwam dat zoveel mannen van 17 tot en met 40 jaar ge-
hoor gaven aan het bevel van de Duitsers zich te melden. 

Rotterdam bouwt een metro, kwart eeuw metro 

P. Spek, uitgave van de dienst gemeentewerken Rotterdam en de RET, 1986  

In 1959 besloot het stadsbestuur van Rotterdam tot de aanleg van een 
metrolijn. De eerste metro’s reden in 1968 tussen het Centraal Station 
en het Zuidplein door een tunnel in het centrum en onder de Nieuwe 
Maas en over een viaduct op Rotterdam-Zuid. De afstand van zes kilo-
meter met zeven stations werd in 10 minuten overbrugd. Voor het 
eerst leek Rotterdam Zuid dichterbij dan ooit.  

De nieuwe lijn 

Gezamenlijke uitgave van de personeelsbladen ‘Kontakten’ en ‘Rond de RET’, ter 
gelegenheid van de opening van de metro/sneltram op 6 mei 1982 

De uitgave beschrijft kort de historie van het (openbaar) vervoer in 
Rotterdam. Hiernaast wordt ingegaan op de besluitvorming tot en de 
uitvoering van de bouw van de nieuwe metrolijnen in Rotterdam.  
Ook wordt ingegaan op alle problemen die werden onderkend en over-
wonnen op de verschillende tracé’s. Een mooi naslagwerk. 
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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 
 
 

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. 

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

