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In dit nummer: 
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4 De notarissen van IJsselmonde, deel 5, Arnoldus Montanus door Marcel Verhoef 
6 Enkele gevelstenen in Oud-IJsselmonde door Marian Groeneweg 
7 Boer zoekt vrouw door Marcel Verhoef 
8 Een museum boerderij in Zwijndrecht door Marcel Verhoef 
14 Een kinderwagen in de oorlog door Jan Bosman 
15 Nieuwe aanwinsten 
16 Verhalen uit de Hooge Vierschaar, Ruzie aan boord door Harry Aardoom 
17 Van Brienenoordbrug, 50 jaar Rotterdams Icoon, deel 1, De Brug, het Eiland, de Baron 

 
Verboden te betreden, maar van wie is die 
kinderwagen?  (Fotograaf: Joop de Koning; 
beschikbaar gesteld door Insula Mundi) 
 
De Museumboerderij aan de Langeweg te 
Zwijndrecht (Foto uit de privécollectie van 
de familie Van den Berg/Kool) 

Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Een aantal lezers heeft al aan onze oproep gehoor gegeven, 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 moe-
ten voldoen. 

Namens Bestuur en Redactie, 
Marcel Verhoef 

DONATEURS BEDANKT! 
Het grootste gedeelte van de donateurs heeft ook dit jaar weer gehoor gegeven 
aan onze oproep, waarvoor onze hartelijke dank! Omdat deze vernieuwde 
nieuwsbrief ook een grotere investering vergt, hebben wij u gevraagd de donatie 
voor 1 maart aan ons over te maken, zodat wij met de productie ervan rekening 
kunnen houden met het aantal benodigde exemplaren. Wilt u geen donateur 
meer zijn? Laat het ons dan even weten. Wist u trouwens al dat er ook mogelijk-
heden zijn om uw donatie maandelijks (automatisch) over te maken?  
Bent u verhuisd? Denk dan ook even aan ons, zodat u uw nieuwsbrief ook op uw 
nieuwe adres ontvangt! 
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Van de redactie… 

 
Voor u ligt alweer het tweede Kwartaalbericht ‘nieuwe stijl’ en de eerste 

nieuwsbrief van 2015. Begin vorige maand was het al weer 50 jaar geleden dat 
de eerste Van Brienenoordbrug werd geopend, een jubileum waar het Streekar-

chief in twee delen aandacht aan besteedt. In deze editie aandacht voor “De Brug, het 
Eiland en de Baron”, over de brug en haar bouw en hoe zij aan haar naam is gekomen. In de 
volgende nieuwsbrief aandacht voor “het Dorp en de Ingenieur”, over de impact voor het 
dorp IJsselmonde en de ontwerper van de brug Ir. W.J. van der Eb. 
 
Verder vindt u in deze nieuwsbrief een artikel over de inmiddels gesloten museumboerderij 
van wijlen Corrie van den Berg-Kool, alweer het laatste deel uit de serie “de Notarissen van 
IJsselmonde”, een verhaal uit de vierschaar van Harry Aardoom en twee ingezonden 
“lezersartikelen”, Marian Groeneweg’s “enkele gevelstenen in Oud-IJsselmonde” en Jan 
Bosman’s “een kinderwagen in de oorlog”. Met deze artikelen zijn we als redactie heel blij 
en bedanken wij de auteurs hartelijk voor de ingezonden copij. 
 
Deze maand is de expositie “Winter” vervangen door een fototentoonstelling i.s.m. de stich-
ting Insula Mundi over 50 jaar Van Brienenoordbrug. Ook kunnen we u al mededelen dat we 
weer aanwezig zullen zijn op de Paardenmarkt dit jaar, er concrete plannen en afspraken 
zijn met BOOR om volgend jaar een expositie van bodemvondsten van IJsselmonde te orga-
niseren. U kunt alvast een idee krijgen door een bezoekje te brengen aan het gemeentehuis 
van RIdderkerk waar een klein gedeelte uit de collectie bodemvondsten van BOOR deze 
maand is tentoongesteld. 
 
Drijvende kracht achter deze plannen is naast Peter den Hartog, onze nieuwe vrijwilliger en 
donateur Pieter Vuijk, die naast de BOOR expositie samen met Marcel Verhoef een project 
rondom het Kasteel IJsselmonde en haar eigenaren en bewoners zal 
gaan oppakken. 
 
Hiernaast zal het Streekarchief i.s.m. het comité 4 en 5 mei en de bi-
bliotheek IJsselmonde deelnemen aan een expositie over 75 jaar oor-
log en 70 jaar bevrijding. Houd vooral onze website in de gaten voor 
meer bijzonderheden hierover. 
 
Tenslotte bereikte het bestuur van het Streekarchief het droevige 
nieuws van het overlijden van filmer Paul Abdoel, waarmee het Streek-
archief de laatste twee jaar nauw heeft samengewerkt. Paul was al 
langere tijd ernstig ziek maar zijn overlijden is toch nog onverwacht en als 
een schok aangekomen. Wij wensen de vader van Paul en zijn verdere familie veel sterkte bij 
de verwerking van dit verlies.  
                   De Redactie 

Paul Abdoel 
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DE NOTARISSEN VAN IJSSELMONDE 

Deel 5: Arnoldus Gerardusz. Montanus (1800-1811)  

door M. Verhoef 

Arnoldus Montanus, geadmitteerd 11 September 1800 
te Lekkerkerk, notaris te Lekkerkerk (1800-1823) en te 
IJsselmonde (1800-1811), burgemeester van Lekker-
kerk. Arnoldus stamt uit het geslacht “Van den Berghe, 
genaamd Montanus”, wier nakomelingen later de naam 
Montanus gingen dragen. Geboren te Lekkerkerk ging 
Arnold na zijn admittatie ook in IJsselmonde aan het 
werk als notaris. Hier stopte hij mee toen hij terugkeer-
de naar zijn geboorteplaats om daar burgemeester te 
worden. In 1812 wordt hij genoemd als woonachtig in 
Lekkerkerk 1). 
 
Fragmentgenealogie:  

 
I. Gerardus Arnoldusz. Montanus, Theoloog (gestudeerd te Leiden, ingeschreven op  
 10-1-1726), ged. Lekkerkerk 14-2-1706, overl. Lekkerkerk, begr. ald. 4-5-1785, zoon  
 van Arnoldus Arentsz. Monatnus (1669-1743), predikant te Lekkerkerk, en Barbara  
 van Aldenhoven (1682-1716). 
 
 Huwt 1e Lekkerkerk 20-9-1744 (otr. ald. 4-9-1744) met Wilhelmina Claesse. Prins,  
 ged. Lekkerkerk 19-4-1716, dochter van Claes Jacobsz. Prins (1679-?) en Ariaantje  
 Dirkse. (1680-?). 
 
 Kinderen uit het 1e huwelijk: 
 1. Barbara Montanus, ged. Lekkerkerk 18-10-1744. 
 2. Lijdia Montanus, ged. Rotterdam 8-10-1748, begr. ald. 26-8-1749. 
 
 Huwt 2e Amsterdam (ondertr. Lekkerkerk 1-4-1760) met Hillegonda de Jong, ged.  
 Lekkerkerk 2-4-1741, dochter van Huijgh Jansz. de Jong (1711-1759) en Reimpje  
 Jorisse. Prins (1703-1786). 
 
 Kinderen uit het 2e huwelijk: 
 3. Johanna Montanus, ged. Lekkerkerk 3-8-1760, begr. ald. 20-10-1760. 
 4. Arnoldus Montanus, volg II. 
 5. Lijdia Montanus, ged. Lekkerkerk 11-12-1765, overl. Lekkerkerk 3-10-1813. 
 6. Huijg Montanus, herbergier, ged. Lekkerkerk 12-8-1770, overl. ald. 30-5-1833. 

1. ONA Ridderkerk, inv. 44, akte 43, blz. 60, Machtiging verleden voor notaris Willem van den Broek  
op 20-5-1812. 

Afbeelding 1: Familiewapen van de familie 
“Van den Berghe genaamd Montanus” 
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II. Arnoldus Gerardusz. Montanus, notaris te Lekkerkerk en IJsselmonde, schout van  
 Oost- en West-IJsselmonde (1799-1811) en burgemeester van Lekkerkerk, ged.  
 Lekkerkerk 2-5-1762, overl.  
 ald. 18-5-1823.  
 
 Arnoldus overlijdt ongehuwd  
  en kinderloos. 
 
 

Afbeelding 2: Ansichtkaart Lekkerkerk (1895-
1905) van de uitgeverij S. & W.N. van Nooten 
uit Schoonhoven, collectie Streekarchief 
Midden-Holland. 

A D V E R T E N T I E 

Een nieuw jaar; nieuwe uitdagingen. 

We zitten inmiddels alweer bijna 3 
maanden in 2015. Wat gaat de tijd 
hard. Voor ons betekent 2015 een 
nieuw jaar, nieuwe ronden, nieuwe 
kansen. Zo staan we in maart o.a. in de 
lokale krant van Hendrik Ido Ambacht, 
en in mei in de lokale kranten van o.a. 
Ridderkerk, Barendrecht, Rhoon en 
Portland. 
 
Daarnaast raden wij u aan om toch ze-
ker jaarlijks de computer door iemand 
na te laten kijken. Uw auto krijgt ook 
ieder jaar z’n beurt, waarom de computer niet? De computer is im-
mers net zo belangrijk. 
 
Bespaar niet op een controlebeurt, waardoor  extra kosten kunnen 
worden voorkomen. Bij Desley IT is zo’n controlebeurt er al vanaf  
€ 30,00. 
 
       
      Hartelijke computergroet 
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ENKELE GEVELSTENEN IN OUD-IJSSELMONDE 

door Marian Groeneweg 

Wat in Oud-IJsselmonde opvalt, zijn de gevelstenen die aangeven wanneer en door wie de 
eerste steen van een betreffende gebouw is gelegd. 

 
Zo heeft ene T.M.M. v.d. Velde van zes jaar 
op 27 maart 1897 de eerste steen gelegd 
van het huis aan de Bovenstraat 82. Na wat 
zoekwerk blijkt het Tona Maria Margeratha 
van der Velde te zijn geweest, geboren op 8 
januari 1891. Ze was de dochter van Simon 
en Margaretha Maria de Quaasteniet. Het is 
het tweede kindje in dit gezin met deze 
naam. De eerste Tona is na zeven maanden 
overleden. Het was destijds niet ongebrui-
kelijk om een volgend kindjde dezelfde 
naam te geven. Zo zijn er in dit gezin meer-
dere jonge kinderen overleden; Teuntje met 
drie jaar en twee maanden, Joris van ruim 

een maand en de volgende Joris met drie maanden. Tona, die de eerste steen heeft gelegd, 
is later in 1916 getrouwd met Abraham Jasper Kooij uit IJsselmonde. 
 
Het was erg gebruikelijk om de eerste 
steen te laten leggen door kinderen. 
Het naastgelegen huis heeft een gevel-
steen waarop staat dat de eerste ste-
nen zijn gelegd door G.S. en S. Taselaar 
in 1865. Het blijken de zusjes  
Taselaar te zijn geweest, met Gerritje 
Stijntje (geboren 6 juli 1862) en Stijntje 
(1 maart 1864), beide dochters van 
Cornelis Taselaar (timmerman) en Ma-
ria Groenenboom. Later kwam er nog 
een zoontje Pieter, maar hij overleed 
op 14-9-1866, nauwelijks vier maan-
den oud. 
 
Gerritje Stijntje trouwt met Pieter van Wijnen (brievenbesteller). Ze krijgen samen een flink 
aantal kinderen, waarvan enkelen al jong overlijden. Gerritje overlijdt in 1928 op 66-jarige 
leeftijd. Haar zusje Stijntje blijft vrijgezel. Ze werkt enkele jaren als werkster op meerdere 
adressen in Dordrecht. Zij overlijdt in 1929. 
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Aan de overkant van de  
Bovenstraat is op nummer 39 de eerste steen 
gelegd door C.E. Taselaar ‘den 9 mei 1889’. Dit 
moet gedaan zijn door Catharina Elizabeth, 
geboren op 9 januari 1868. Ze is dochter van 
Leendert Adrianus Taselaar en Klazina Johanna 
Maria Erkelens. Ze krijgen meerdere kinderen. 
Alleen drie dochters bereiken de volwassen 
leeftijd. 
 
Catharina Elizabeth trouwt in 1894 met de on-
derwijzer Johan Cornelis Jonker. Johan was 
weduwnaar van Belia Taselaar, de zus van Cat-
harina. Belia overleed na drie jaar huwelijk op 
26-jarige leeftijd. Ze laat een dochter achter, 
Klazina Johanna Maria, die verder opgroeit in 
het gezin van Catharina en Johan. Samen krij-
gen ze een dochter Belia, die naar haar tante is 
vernoemd. Catharina overlijdt op 46 jarige leef-
tijd. 
 
 

 
 
BOER ZOEKT VROUW IS ZO 1914! 
 
Door Marcel Verhoef 
 
Mocht u net als ruim vier mil-
joen landgenoten wel eens 
kijken naar het programma 
‘Boer zoekt Vrouw’ dan kun-
nen wij u alvast mededelen dat 
er in feite niets nieuws onder 
de zon is.  
 
Toen er nog geen televisie be-
stond gebeurde dit gewoon 
per krant, getuige dit artikeltje 
uit een historische krant uit 
1914.  
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EEN MUSEUMBOERDERIJ TE ZWIJNDRECHT                                     door Marcel Verhoef 

De eerste kennismaking 
 
In 2012 maakte het Streekarchief voor het eerst kennis met de 
Museumboerderij van Corrie Van den Berg-Kool. De “Bonte 
Verzameling Boerengoed” zoals ze het zelf noemde was in dat 
jaar door vrijwilliger Jenny Nieuwstraaten uitgekozen als be-
stemming voor een uitje met de vrijwilligers van het Streekar-
chief. In september zou het gaan gebeuren en iedereen keek er 
al naar uit. 
 
Het onverwachte overlijden van Mevr. Van den Berg in juli 2012 
wierp een schaduw over het geplande bezoek, maar zij had 
haar kinderen doen beloven de reeds gemaakte afspraken na te 
komen, want afspraak was afspraak.  

 
Op 2 september 2012 was het dan uiteindelijk zo ver. 
Een bijzonder en ook emotioneel bezoek aan de bon-
te verzameling boerengoed, leidde tot een leuk con-
tact met de kinderen van Teus en Corrie van den Berg.  
 
Gezien het feit dat alle kinderen een eigen bedrijf 
hadden en de boerderij verkocht moest worden, 
stond de verzameling van Corrie op de nominatie om 
opgeheven te worden, iets wat haar kinderen erg aan 
het hart ging.  

               De ‘Kool-Berghoeve’ aan de Langeweg te Zwijndrecht (Foto: Marcel Verhoef) 

       Corrie v/d Berg-Kool 

Het Streekarchief op bezoek  
(Foto Marcel Verhoef) 
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Naast een koper voor de boerderij aan de 
Langeweg 392 werd er dus ook naarstig op 
zoek gegaan naar een organisatie die de 
enorme verzameling boerengoed zo com-
pleet mogelijk kon herbergen. Uiteindelijk 
vond het grootste gedeelte van de collec-
tie onderdak in het Streekmuseum te Stol-
wijk, is een gedeelte naar de Molenstich-
ting in de Hoekse Waard gegaan en heeft 
een klein gedeelte een plek gevonden in 
het Streekarchief Eiland IJsselmonde. 
 
De Kool-Berghoeve 
 
De boerderij aan de Langeweg, is nooit bekend geworden als de Kool-Berghoeve, maar 
werd wel vaak zo genoemd. Officieel was het de boerderij aan de Langeweg, maar aange-
zien er meerdere boerderijen aan de Langeweg waren gelegen, was dit mogelijk nog ver-
warrender. 
 
De boerderij werd in 1869 gebouwd voor de boer Van Dijk. Zijn dochter Jacoba van Dijk 
legde de eerste steen. Later werd de boerderij overgenomen door de Familie Timmers 
totdat hij uiteindelijk in 1955 door de boer Jan Kool werd gekocht. Hij verpachtte de boer-
derij aan zijn dochter Corrie en haar man Teus van den Berg, die kort daarvoor waren 
getrouwd. Teus en Corrie runden hier jarenlang een melkveehouderij met 40 koeien en 7 

paarden. Vaste bezoeker van het Streek-
archief en voormalig melkrijder, Arie 
Prooi, wist hier ook nog van alles over te 
vertellen. 
 
Teus was afkomstig van Streefkerk, maar 
Corrie groeide op in Zwijndrecht op de 
boerderij “Bakenstein” waar haar vader 
een gemengd boerenbedrijf runde. 
“Bakenstein” werd rond 1974 gesloopt, 
maar toen was haar vader Jan Kool al 
overleden. 

 
Boerengoed 
 
Het verzamelen van oude gebruiksvoorwerpen deden Corrie en 
Teus al, maar het nam na de onverwachte dood van haar man 
Teus pas een echte vlucht. In 1997 viel Teus tijdens het snoeien 
uit een boom in de sloot en overleed aan de gevolgen van zijn val.  

Gereedschappen en machines (Foto: Kees Grandia) 

Sloop ‘Bakenstein’ in 1974 (Foto: Fam. v/d Berg) 

            Teus v/d Berg 
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Na een tijdje pikte Corrie de draad weer op en besloot het “museum” af te maken waar ze 
samen met Teus bij wijze van hobby al een beetje aan was begonnen. 

De koeienstallen werden getransformeerd tot een 
Boerengoed-museum vol werktuigen, kleding, meu-
bels, servies en gebruiksvoorwerpen uit de jaren 1900 
tot 1960. De naambordjes van de koeien en een rij 
ouderwetse melkmachines herinnerde nog aan de be-
drijvigheid van weleer.  

 
Het werd een trotse verzameling met klinkende namen als kluis-
ter, smakzels en kelderwing. Drainagebuizen van aardewerk, 
hooikistjes om aardappelen in te laten nagaren, karntonnen in 
soorten en maten en vele andere historische spulletjes van keu-
kengerei, gereedschappen tot landbouwwerktuigen. 

Hiernaast was er natuurlijk ook nog het Koetshuis met vier glanzende rijtuigen, de trots van 
Teus, waar hij vroeger onder andere trouwerijen mee reed.  Op één van de boerenwagens 
stond onderstaande kenmerkende spreuk: 

 
"Die van mij spreekt, en van de mijne,  die ga naar huis en bezie de zijne. 

 En vindt hij die zonder gebreken,  dan mag hij van mij en de mijne spreken."  
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Reportage en foto’s 
 
Om een blijvende herinnering aan deze bijzondere 
verzameling (die met recht de naam museum kon dra-
gen) te hebben, nu de opheffing aanstaande was, leek 
het Cor Stolk en Peter den Hartog een goed idee om 
de museumboerderij in beeld te brengen. Later werd 
samenwerking gezocht (en gevonden) met filmer Paul 
Abdoel uit IJsselmonde, waarna er zelfs filmopnames 
werden gemaakt en interviews afgenomen. Ook heeft 
Kees Grandia een hele serie foto’s gemaakt van de verzameling in haar volle luister (zie 
hiernaast op blz. 10). De oude fotoalbums met werkelijk een schat aan oud beeldmateriaal 
uit vervlogen tijden, werden gedigitaliseerd, en het voornemen was dit alles te combineren 
in een documentaire over de verzameling boerengoed. 

 
Een korte filmimpressie over de ver-
vaardiging hiervan werd al uitgezon-
den op Open Rotterdam. Helaas 
wierp Paul’s ziekte roet in het eten en 
waren wij genoodzaakt het documen-
taire project stop te zetten. De gedigi-
taliseerde fotoalbums zijn echter wel 
onder alle kinderen van Teus en Cor-
rie verspreid en is het de hoop en 
intentie van het Streekarchief om 
toch op een later tijdstip nog iets met 
de filmopnamen te kunnen doen. 
 

De boerderij en naastgelegen 
schuren zijn inmiddels leeg, 
maar toch als ik de spullen op 
de kast zie staan, of ik naar 
de arrenslee kijk, dan ruik en 
proef ik weer de sfeer en voel 
ik weer het enthousiasme 
zoals ik dat bij de eerste ken-
nismaking op 2 september 
2012 ervoer. Ze zeggen 
weleens “gelukkig hebben we 
de foto’s nog” en zo is het, 
mooie herinneringen aan een 
mooie verzameling van twee 
mooie mensen.              Corrie en Teus van den Berg (Foto: Fam. v/d Berg) 

Cor Stolk interviewt de familie v/d Berg (Foto: M.Verhoef) 

Filmer Paul Abdoel 



12 

 

 



13 

 

 



14 

 

EEN KINDERWAGEN IN DE OORLOG 

door Jan Bosman 

Jan Bosman (geb. 1938) is deze foto lang kwijt 
geweest. Erg blij was hij toen het plaatje van 
zijn moeder was gevonden, omdat er een oor-
logsverhaal achter zit. Zijn ouders, Gerrit en Lies 
Bosman–Euser, woonden op IJsselmonde. Ze 
zaten dicht bij het ondergrondse werk, onder-
grondse krantjes, hulp aan het verzet en ze her-
bergden zo nu en dan onderduikers.  
 
Op een dag in 1944 kwam Henk, zoon van 
schoenhandelaar Van Harten, aan de deur.  
De Ondergrondse van IJsselmonde (waar zijn 
vader in zat) wilde een overval plegen op het 
politiebureau aan het Haagse Veer in Rotter-
dam,  maar ze hadden een seintje gekregen, dat 
het was uitgelekt en daarom moest het plan 
worden opgegeven.  
 
‘Maar dit in huis’ – en toen opende hij zijn tas, waar een rijtje pistolen in lag – ‘is wel erg 
gevaarlijk. Weet u daar een plekje voor?’   En dat wist Jan’s moeder wel: ze legde ze onder 
het matrasje van de kinderwagen en wandelde met de kleine Lies (1943) erop van de 
Merodestraat over het bruggetje bij de Kreeksehaven – waar nogal eens controles waren - 
naar de Galak in de Piekstraat op Feijenoord, waar Gerrit inkoper was. Dat waren dus twee 
‘Pistolen Liesjes’. 
 
Gerrit zelf wist er ook wel raad mee.  Zijn directeur was Ir. Herr Löw, van Duitse afkomst, 
lid van de NSB, bekende van een andere Ingenieur: Anton Mussert, de leider van de NSB; 
die club heulde met de Duitsers en verleende hun hand- en spandiensten. Maar zeker niet 
al haar leden: iemand in de buurt gelukkig ook niet, die waarschuwde zelfs mijn vader zo 
nu en dan!   
Herr Löw had in de fabriek een kledingkast, die hij nooit gebruikte en daarvan had Gerrit 
de sleutels ingepikt: ‘je weet maar nooit wat je eraan hebt’. Daarin hebben toen de pisto-
len van de ondergrondse van IJsselmonde een tijdje  gelegen. Veiliger kon niet. 
 
Mevrouw Löw belde Gerrit zo nu en dan op: ‘Meneer Bosman, ik hoorde toevallig dat er 
dan en dan een inval wordt gedaan daar en daar, ik weet niet wat ik er mee aan moet en 
toen dacht ik: misschien weet meneer Bosman er wel raad mee.’ 
 
En dat wist Gerrit wel. Als die inval door de Duitsers dan plaats vond, was er niets of 
niemand te vinden. 
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NIEUWE AANWINSTEN: 
 
Door de Museumboerderij te Zwijndrecht werd een mooie Arrenslee en verschillende 
gebruiksvoorwerpen uit vervlogen tijden aan het Streekarchief geschonken. De arrenslee 

heeft al een prominente rol vervuld in 
onze fototentoonstelling ‘Winter’. 

Van donateur Ria Voogt mocht het Streekarchief een oude Hoorn 
grammofoonspeler met toebehoren ontvangen. Ook kon de collec-
tie van het Streekarchief worden uitgebreid met een aantal 78 toeren 
grammofoonplaten die bij de speler zaten. Deze grammofoonspeler is 
een welkome aanvulling van de collectie gebruiksvoorwerpen van vroe-
ger en het Streekarchief is dan ook zeer blij met deze schenking, waar-
voor we Ria nogmaals van harte bedanken! 
 

Van Anneke Bakker uit Streefkerk mochten wij een Stamreeks van de familie Pors en 
een genealogie van de familie De Regt ontvangen. 

 
 
De Regerings-Almanak van Nederlands Indië 1815-1942;  Een waarde-
vol naslagwerk voor hen met voorouders in Nederlands Indië.  
Dit werk bestaat uit 2 DVD’s en is een uitgave van het Cen-
traal Bureau voor de Genealogie. 

 
 
 

 
Aan de slag in de kadastrale archieven, ‘een handleiding voor 
de particuliere onder-zoeker’.  In dit werk uitgegeven door het Ka-
daster zelf, wordt helder uitgelegd wat zich allemaal in de archie-
ven van het kadaster bevindt en hoe u deze kunt doorzoeken. 

En  toen was het stil, ‘De luchtoorlog boven Rotterdam 
en IJsselmonde 1940-1945’ door Hans Onderwater. Een 
beschrijving van de luchtgevechten boven Rotterdam en 
het eiland IJsselmonde. 
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VERHALEN UIT DE HOOGE VIERSCHAAR 
 
Ruzie aan boord 
 
door Harry Aardoom 
 
Op 15 November 1802 stond terecht in Dor-
drecht voor de Hoge Vierschaar van Zuid-
Holland Marinus Hubrechtsen, 17 jaar oud, 
geboren in Middelburg, een varensgezel zon-
der vaste woonplaats, “cajuijtwagter op het 
barkschip La Navigation, met Capitein Frans 
Pieter van Ostende.”  
 
Het gebeurde op zondagavond 26 September 1802. Het schip lag “beneeden de haven van 
de oostkeeten” 1) onder Hendrik Ido Ambacht. Matroos Roelof Pieters had kennelijk dek-
wacht 2), want er ontstond ruzie over het van boord gaan van Marinus omdat deze kenne-
lijk al dronken was. Matroos Roelof gaf Marinus een klap waardoor de hoed van Marinus in 
het water viel. Daarop haalde Marinus een mes uit de kooi van de kok, en hij verwondde er 
Roelof mee. “… een wondt ter lengte van omtrent driequart duijm ter zeyde van het rechter 
oog, boven het jukbeen schuyns opwaarts gaande na den slaapspier, alsmede het onderste 
vleesagtig gedeelte der neus door het kraakbeen met geweld als toen heeft afgesneeden, 
zodanig dat het mes door de bekleedselen der bovenlip is doorgegaan … en eene wonde ter 
lengte van byna een halven duijm over boven den rand van het linker darmbeen schuins 
opwaarts gaande …”. Matroos Roelof werd er niet mooier op, zoveel is duidelijk.  
 
Op 19 November 1802 luidde voor Marinus het vonnis: “… met een mes boven zyn hooft 
hangende strengelyk met roeden te werden gegeeselt …”, twee jaar insluiting in een tucht-
huis, plus daarna nog twaalf jaar verbanning uit de provincies Noord- en Zuid Holland.  
 
In het verloop van de achttiende eeuw werd het gebruik om bij een toegebrachte verwon-
ding een nauwkeurig verslag van verwonding te maken, gesteld in de Nederlandse taal, 
met nagemeten grootte van de verwondingen. Een nog steeds geldende goede gewoonte. 
Dit verslag werd opgemaakt door een daartoe door de hoge vierschaar aangezochte arts of 
chirurgijn.  

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 83, dd. 15 No-
vember 1802. (Bladzijdennummering ontbreekt).  
 
1) Dit waren zoutketen.  
2) Aan boord van een schip heeft de dienstdoende dek- wacht de controle op wie er aan boord  
 komt, weg gaat, en wie van de schepelingen gaan passagieren.  

Een Barkschip 
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VAN BRIENENOORDBRUG, 50 jaar Rotterdams Icoon 
 
Deel 1, De Brug, het Eiland en de Baron 
 
door Peter den Hartog en Marcel Verhoef 
 
De Brug 

Afgelopen 1 februari is het 50 jaar geleden dat de van Brienen-
oordbrug door koningin Juliana feestelijk voor het verkeer werd 
opengesteld.  

De brug is vernoemd naar het Eiland Van Brienenoord waar de 
brug overheen loopt, dat op zijn beurt vernoemd is naar de 18e 
eeuwse koopman en politicus Arnoud Willem van Brienen van 
de Groote Lindt. 

De brug is 1320 meter lang, waarvan de hoofdoverspanning 300 meter is en de Nieuwe 
Maas kruist. De doorvaartwijdte bedraagt 280 meter. De vrije onderdoorgang is circa 24 
meter, waarbij de Van Brienenoordbrug beweegbaar is, hogere schepen vereisen een brug-
opening.  De Nieuwe Maas is één van de drukste scheepvaartroutes van Nederland.  

Luchtfoto IJsselmonde met verkeersplein en Brug in aanbouw (foto beschikbaar gesteld door  
Insula Mundi) 

1 februari 1965, opening door 
Koningin Juliana, foto: ANP 
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De Van Brienenoordbrug 
bestaat uit twee identieke 
bruggen met 4 rijbanen met 
elk 3 rijstroken, dus 12 rij-
stroken in totaal. Aan de 
oostzijde van de brug loopt 
ook een fietspad en lang-
zaam verkeersverbinding. De 
brug ligt circa 4 kilometer 
ten oosten van het centrum 
van Rotterdam. 

Aan de noordkant van de 
brug ligt de Rotterdamse 

wijk Kralingen en het kantorenpark Rivium van de gemeente Capelle aan de IJssel. Ten zui-
den van de brug ligt de Rotterdamse wijk IJsselmonde. De Van Brienenoordbrug is vitaal 
voor lokaal, regionaal en doorgaand verkeer in verband met het ontbreken van alternatie-
ve verbindingen in de regio. De Erasmusbrug, Willemsbrug en Maastunnel in Rotterdam 
verwerken verkeer rond het centrum, terwijl de Beneluxtunnel aan de westkant van Rot-
terdam havengerelateerd verkeer verwerkt. Oostelijker zijn er geen nabijgelegen vaste 
verbindingen. De Lekbrug bij 
Vianen is de eerstvolgende 
verbinding en die ligt 43 kilo-
meter oostelijker. 

De brug opent gemiddeld 260 
keer per jaar (inclusief proef-
draaiingen). Een gemiddelde 
brugopening duurt 18 minu-
ten, 4 minuten voor het om-
hoog draaien van het brug-
dek, 10 minuten voor de pas-
sage van het schip en 4 minu-
ten voor het omlaag draaien 
van het brugdek.   

Vanaf november 2005 wordt de brug volledig op afstand bediend vanuit het verkeerscen-
trum in Rhoon in plaats van in het bedieningscentrum naast de brug. 

Bouw tweede Van Brienenoordbrug (Foto: Kees Grandia) 

Doorvaart tijdens de bouw   
(Foto beschikbaar gesteld door  Insula Mundi) 
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Reeds in de jaren 30 werd 
een aanvang gemaakt met 
de bouw van de rijksweg 16 
bij Rotterdam. In 1941 werd 
grond aangekocht voor een 
brug over de Nieuwe Maas, 
wat later de Van Brienen-
oordbrug zou worden. In 
1943 werd het eerste deel 
van de A16 opengesteld 
tussen IJsselmonde 
(Feijenoord) en Zwijndrecht. 
Begin jaren 60 is begonnen 
met de bouw van deze in-
drukwekkende boogbrug. Op 1 februari 1965 is de eerste Van Brienenoordbrug openge-
steld met 2x3 rijstroken. In deze tijd werden ook de eerste delen van de Ring Rotterdam 
opengesteld, die in 1974 voltooid zou zijn. Mede door de stormachtige groei van de Rotter-
damse haven, die zich tot de grootste haven van de wereld ontwikkelde in de jaren 60, was  

Gezicht op de Van Brienenoordbrug vanuit het noorden  
(Foto beschikbaar gesteld door Insula Mundi) 

Verkeersplein in aanbouw (Foto beschikbaar gesteld door Insula Mundi) 
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de eerste Van Brienenoordbrug al relatief snel onvoldoende. Reeds in 1979 werd besloten 
om een tweede brug aan te leggen. In 1986 is begonnen met de bouw van de tweede brug, 
die op 1 mei 1990 is opengesteld voor het verkeer. In 1993 is de doelgroepenstrook inge-
richt tussen Rotterdam-Feijenoord en het knooppunt Terbregseplein.  

 
De tweede (westelijke) boog is iets breder dan de 
oude. Vol trots meldde men dat het nieuwe weg-
dek van het beweegbare deel veel dunner was 
dan dat van de oude brug. In de zomer van 1997 
bleek echter het nieuwe wegdek te dun en ont-
stonden vermoeiingsscheuren, waardoor de val 
(het bewegende gedeelte) tegen hoge kosten 
vervangen moest worden. Deze ontdekking 
vormde de aanleiding voor de oprichting van het 
meerjarige onderzoeksproject Problematiek Sta-
len Rijvloeren van Rijkswaterstaat.  
 
De brug was oorspronkelijk rood geschilderd, 
maar is later groen geschilderd. Tegenwoordig is 
de brug wit geschilderd.  
 
De brug is ontworpen door ingenieur W.J. van 
der Eb, Hoofdingenieur A van Rijkswaterstaat 
(1904-1966). Hij ontwierp een voor die tijd bij-

zonder ranke brug. Nog altijd is de Van Brienenoordbrug de langste boogbrug van Neder-
land.  

Bouw van de overspanning (Foto beschikbaar gesteld door Insula Mundi) 

De eerste contouren worden zichtbaar 
(uitsnede uit een foto beschikbaar gesteld 
door Insula Mundi) 
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Het Eiland 
 
Openlijk verborgen – zo zou je het Eiland van 
Brienenoord kunnen omschrijven. Met zijn 23 
hectare een enorm groen gebied midden in 
Rotterdam. Deels gelegen onder de brug die 
haar naam aan het eiland te danken heeft , 
weten maar weinigen dat het bestaat. En ook 
als je het wel weet, moet je even weten hoe je 
er moet komen. Tot 1959 was het eiland alleen 
per pondje bereikbaar, maar sinds die tijd ligt 
er, tegenover de Kuip en verstopt achter een 
bedrijventerrein, een ophaalbruggetje wat je 
toegang biedt tot dit tot de verbeelding spre-
kende eiland. 

 
Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar ooit, nog niet eens zo heel erg lang gele-
den, werd er in de regio volop op zalm gevist. De zalmvisserij was een volwaardige bedrijfs-
tak. Per jaar visten beroepsvissers honderden, zo niet duizenden zalmen uit het rivierwa-
ter, die vervolgens werden 'afgeslagen' op de visafslag aan het Kralingseveer destijds de 
grootste Zalmafslag van Nederland. Alleen in 1880 werden er al 100.000 zalmen afgesla-
gen. 
 
Voor 1847 heette het eilandje Slijk-
plaat. Er lagen toen nog drie platen 
in de Maas. Vrijwel er tegenaan lag 
de Groene Plaat, maar die werd 
tijdens normalisatiewerkzaamhe-
den aan de rivier in 1895 wegge-
baggerd. 
 
De Slijkplaat was in 1840 omkaad 
ten behoeve van de zalmzegenvis-
serij ‘De Merode’. Deze zal wat 
later haar activiteiten verleggen 
naar de oostelijk van het  veer-
hoofd gelegen zalmvisserij De Goe-
de Verwachting, die voor de grien-
den bij het dorp IJsselmonde was 
gelegen. Een derde plaatje, dat geen naam droeg en iets verder stroomopwaarts lag,werd 
samen met de Groene Plaat aan het einde van de 19e eeuw weggebaggerd.  
 
Aan het begin van de 20e eeuw liep de zalmvisstand dramatisch terug (in 1919 werden er 
nog maar zo’n 11.000 gevangen) en in 1926 worden de eigendommen van de Burgerlijke 
Maatschap ‘De Merode’, te weten het visrecht, alsmede de viskade en opstallen tezamen. 
met grienden, weiland en gorzen verkocht aan de Staat der Nederlanden en was daarmee 
een eind gekomen aan de Zalmvisserij in de regio. Het Streekarchief bracht in 1998 hier-
over het boekje “Van Brienenoord en uw Toastje Zalm’ van Michel Ball uit. 

Zicht op de brug vanaf het gelijknamige eiland 

Vissers van Visserij ‘De Merode’ (Collectie Streekarchief) 
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In de jaren dertig kwamen de clubhuizen Arend en Zeemeeuw voor de jeugd van Rotter-
dam-Zuid op het eiland. Het eiland was tot de Tweede Wereldoorlog bebost. De Duitse 
bezetter rooide dit bos echter om de boomstammen te gebruiken als 'asperges' (in de 
grond geplaatste palen tegen het landen van vliegtuigen). De restanten van het bos ver-
dwenen in de hongerwinter in Rotterdamse kachels.  
 
Sinds 1943 zijn er volkstuinen op het eiland en na 1945 werd er op het eiland en in de om-
geving naar aardolie geboord, (wat aan de Stadionweg zelfs een heuse spuiter veroorzaak-
te). De met Jaknikkers opgepompte olie werd opgeslagen in tanks op de oostelijke punt en 
daarvandaan vervoerd naar de raffinaderijen in Pernis. 
 
Op het westelijk deel van het eiland zijn in de jaren zestig de tunnelelementen voor de 
riviertunnel van de Rotterdamse metro gebouwd. Het speciaal gebouwde dok ligt er nog. 
Op de oostpunt van het eiland staan sinds 1965 drie pijlers van de Van Brienenoordbrug.  
 
Sinds juni 2000 grazen er Schotse Hooglanders op het 
eiland ter bevordering van een natuurlijke landschaps-
ontwikkeling. Dit was een gemeenschappelijk project 
van de gemeente en het Wereld Natuur Fonds Neder-
land. Sinds 2003 wordt het Eiland van Brienenoord be-
heerd door het Zuid-Hollands Landschap.  
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De Baron 
 
Arnoud Willem baron van Brienen van Groote Lindt, werd geboren te 
Amsterdam, gedoopt aldaar op 5 april 1783 en overleed te  Den Haag 
op 26 oktober 1854. Hij was Heer van De Groote Lindt, Dortsmond, 
Stad aan 't Haringvliet en Wezenstein, een Nederlandse, rooms-
katholieke notabele, koopman en politicus. Hij speelde een grote 
maatschappelijke rol gedurende de eerste helft van de negentiende 
eeuw. 
 
Zijn vader was de politicus Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt, zijn moeder 
Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk. Hij huwde op 5 maart 1813 met An-
gelica Louise van Wijckerslooth van Grevenmachern (1795-1816), lid van de familie De Wij-
kerslooth, met wie hij een zoon en een dochter kreeg. Zij overleed echter in 1816. Hij her-
trouwde op 18 mei 1825 met Carolina Francisca Josephina van Brouckhoven van Bergeyck 
(1802-1846), uit dit huwelijk werden drie zoons en een dochter geboren. De oudste zoon 
Willem Thierrij Arnold Maria van Brienen van de Groote Lindt, ook genoemd Willem Diede-
rik Arnoud Maria, is van alle kinderen het meest bekend geworden. 
 
Twintig jaar lang, van 1820 tot 1840, was A.W. baron van Brienen kamerheer van koning 
Willem I, en daarna nog eens negen jaar voor diens zoon koning Willem II. Daarnaast was 
hij van 20 oktober 1840 tot 13 februari 1849 lid van de Eerste Kamer, lid van de stedelijke 
raad van Amsterdam van 1822 tot 1851 en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland 
van 1849 tot 1850.   
Hij speelde een belangrijke rol bij de stemming over de liberale grondwet van Thorbecke in 
1848. Toen de stemmen staakten, werd Van Brienen op het laatste moment door koning 
Willem II overgehaald om toch voor de grondwetswijziging te stemmen, waarna de nieuwe 
grondwet aangenomen kon worden. 
De baron, als koopman van de firma Van Brienen & Zoon in Amsterdam woonachtig aan de 
Keizersgracht en later als politicus in Den Haag wonende te Huize Clingendael op het land-
goed Clingendael, kocht in 1839 de buitenplaats Oosterbeek, gelegen ten oosten van Clin-
gendael. In zijn opdracht voltooiden de zoon en kleinzoon van de beroemde landschapsar-
chitect Zocher de transformatie van het gebied naar een weelderige landschapsarchitec-
tuur. 
 
Als heer van Dortsmond beschikte reeds zijn vader over de visprivileges in de omgeving van 
Dordrecht. De rechten werden verpacht aan verschillende partijen. In 1847 verwierf Van 
Brienen voor zijn bedrijf een concessie van diepvisserij op steur en zalm in de Nieuwe Maas 
ten oosten van Rotterdam. Bij de koop inbegrepen was het oord dat sindsdien zijn naam 
draagt, het Eiland van Brienenoord.  

A.W. van Brienen 
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