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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 

ZOMERVAKANTIESLUITING: 
 
Het Streekarchief is in de zomervakantie gesloten van 11 juli 
2015 tot en met 23 augustus 2015. Op maandag 24 augustus 
2015 zijn we weer geopend en staan we weer klaar voor u. 
 

LET OP: tijdens de Paardenmarkt van IJsselmonde op woens-

dag 24 juni 2015 is onze locatie aan de Herenwaard ook geslo-
ten. Het Streekarchief is die dag, net als de afgelopen twee jaar, met een stand te vinden 
in de Adriaen Janszkerk. 

Portretfoto zangeres Annita Meijer (foto: 
Anita Meyer Music) 

RAF luchtfoto van het dorp IJsselmonde nog 
zonder Van Brienenoordbrug (Foto: Wageningen 
UR Library WOII Luchtfoto's) 
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Van de redactie… 
 
De zomervakantie staat voor de deur en het Streekarchief 
is gesloten van 11 juli tot en met 23 augustus 2015. In de-
ze relatieve stille periode kunnen de vrijwilligers, die zich 
dagelijks inzetten voor het openhouden van het Streekar-

chief, ook van hun rust c.q. vakantie genieten. 

Deze periode wordt benut om een kleine reorganisatie in de ruimten uit te voeren. 
De wens is om de kranten van het Nieuwsblad voor de Hoekse Waard, IJsselmonde 
en Putten, het zogenaamde eilandendagblad in de voor het publiek toegankelijke 
ruimte te plaatsen. Ditzelfde gaat op voor de honderden transcripties van akten uit 
de oud notariële en oud rechterlijke archieven van o.a. Charlois, ‘s Gravenambacht, 
Heerjansdam, Hendrik Ido Ambacht, Sandelingenambacht, Pernis en Ridderkerk. 
Hierdoor hopen we het voor bezoekers nog interessanter te maken om bij ons langs 
te komen.  
 
De eerste stappen voor de nieuwe website zijn gemaakt. De nieuwe website wordt 
ontwikkeld in samenwerking met Henk Kuiper Webs. De verwachting is dat de nieu-
we website medio september gepresenteerd kan worden.  

Verder is de expositie over 70 jaar bevrijding in samenwerking met het comité 4 en 
5 mei en de bibliotheek (zie blz. 4 voor een kort verslag) succesvol afgesloten. Ver-
der levert het Streekarchief een bijdrage aan de nieuwsbrief van de gebiedscommis-
sie IJsselmonde in de vorm van een raadplaat. Deze bijdrage heeft ook al weer tot 
vele leuke reacties en contacten geleid, o.a. met de organisatoren van de ouderen-
soos in de speeltuin IJsselmonde. 

Verder hoopt het Streekarchief nog steeds op meer bijdragen van haar lezers, voor-
al leuke verhalen en foto’s uit het verleden van (het eiland) IJsselmonde zijn meer 
dan welkom. 

Donateurs die het een leuk idee vinden om hun kwartierstaat in het Kwartaalbericht 
op te laten nemen kunnen contact opnemen met de redactie. Het bestuur hoopt 
dat de (jarenlange) donateurs gehoor geven aan deze mogelijkheid en willen door 
een publicatie hun waardering voor hun donateurschap uitspreken.  

         namens de redactie, 

         Marcel Verhoef 
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Expositie i.s.m. Comité 4 en 5 mei IJsselmonde  en Bibliotheek IJsselmonde 

Eind januari kreeg het Streekarchief bezoek van Yvon-

ne Hitzert en Piet van Rikxoort van het Comité 4 en 5 

mei IJsselmonde. 

 

Het Comité wilde in april/mei in de bibliotheek van 

IJsselmonde een expositie houden vanwege het feit 

dat het 75-jaar geleden was dat de Tweede Wereld-

oorlog beëindigd werd en Nederland was bevrijd. In het overleg met Wilma van Beek van 

de bibliotheek stelde zij voor om het Streekarchief ook bij de 

organisatie te betrekken. De bibliotheek had al eerder sa-

mengewerkt met het Streekarchief met een expositie. En zo 

werd het contact gelegd met het Streekarchief in de ver-

wachting dat zij nog wel aanvullend materiaal zouden heb-

ben. 

 

In de periode voor de expositie heeft het Streekarchief meer-

dere malen bezoek gehad van Yvonne Hitzert en Piet van 

Rikxoort en hebben zij kunnen putten uit het bij het Streek-

archief aanwezig materiaal. Ook kon het Streekarchief vitri-

nes en panelen voor de expositie beschikbaar stellen. 

 

De expositie was van 1 april tot en met 5 mei en had veel 

belangstelling van de inwoners van IJsselmonde. Bijzonder gegeven was dat de officiële 

opening op 31 maart plaatsvond in de pauze van de boekpresentatie van Simone van der 

Vlugt’s “De Lege Stad”. Ook Radio Rijnmond heeft aandacht geschonken aan de expositie . 

 

Marcel Verhoef (Streekarchief Eiland 

IJsselmonde) heeft de flyer voor de 

expositie ontworpen. 

 

Het Streekarchief heeft de samenwer-

king met het Comité 4 en 5 mei en de 

“bibliotheek” als zeer positief ervaren 

en hoopt in de komende jaren weer 

een bijdrage te kunnen leveren aan 

andere toekomstige exposities. 
Foto’s Kees Grandia 
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50 jaar Van Brienenoordbrug, deel 2: Het Dorp 
 
De bouw van de Van Brienenoordbrug en de aanleg van het IJsselmondseplein (“de Piere-
pot”) stortte het oude dorp IJsselmonde in een chaos die het nog nooit had meegemaakt 
en waarvan het nooit meer volledig zou herstellen. Rondom het dorp lagen er hopen veen, 
zand en klei en werden kuilen gegraven, waardoor zelfs hele meren ontstonden waar de 
werklieden hun arbeid verrichtten én spelende kinderen zich vermaakten. 
 
IJsselmonde was oorspronkelijk een zogenaamd lintdorp, de bebouwing was geheel gesitu-
eerd langs de Oostdijk, in de Bovenstraat (voor de annexatie door Rotterdam: Dorpsstraat), 
de Benedenstraat en de Benedenrijweg. Aan de westkant was er nog de Burgemeester Van 
Slijpelaan en naar het Zuiden de Koninginneweg. Het dorp bestond verder hoofdzakelijk uit 
scheepswerven, houtzagerijen– en schaverijen, land– en tuinbouw en veel winkels. Op de 
Bovenstraat tussen de Burgemeester Van Slijpelaan en de Oostdijk, een stuk van ongeveer 
een kilometer, waren wel 40 winkels gesitueerd, die allemaal bestaansrecht hadden, voor-
namelijk dankzij de vele schippers die het dorp en de werven aandeden. 

Foto’s: Vergeten Verhalen RTV Rijnmond 
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De komst van de brug vernielde niet alleen fy-
siek het oude dorp (De Bovenstraat en Konin-
ginneweg werden beide letterlijk doormidden 
gehakt), maar ook het dorpse karakter ver-
dween er door. Aan de Bovenstraat en Konin-
ginneweg moesten ongeveer 80 woningen wij-
ken voor de aanleg van de brug, de op– en afrit-

ten van het IJsselmondseplein en de omlegging van de rijksweg A16. 
 
Door de voorbereidingen en werkzaamheden die 5 tot 6 jaar in beslag namen werd het 
dagelijkse leven in het Dorp een ware opgave. Overal was er overlast door herrie, bagger,  
stof en gedoe. Zo werd de Bovenstraat aan een zijde afgesloten en kon men het dorp nog 
maar vanaf één kant bereiken. Mede hierdoor stortte de detailhandel van het dorp lang-
zaam in elkaar. Boekhandel van Rietschoten, de Vivo van Herwig en kapper Visser verhuis-
den naar het nieuwe Prinsenplein, Bakker Roos week uit naar de Kerstendijk en het pand 
van Rijwielhandel Marcus aan de bovenstraat moest wijken voor de brug. Hier kwam bij 
dat de bewoners ook vaker voor het gemak kozen en hun boodschappen elders gingen 
doen om de enorme bouwput die IJsselmonde was geworden te ontwijken. 

 
Het dorpse karakter van de oude kern van IJsselmonde is nog enigszins herkenbaar en ge-
lukkig kunnen we er nog veel van de oude panden vinden. Een aantal ervan zijn Rijksmonu-
ment, een aantal zijn er gemeentelijk monument en sedert vorig jaar is een groot gedeelte 
van de overige aangemerkt als beeldbepalend pand. Maar hoe het was wordt het nooit 
weer... 

Foto’s: Stichting Insula Mundi/Google Streetview 
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Verhalen uit de Hoge Vierschaar: “De prijs van vals beschuldigen”   
door Harry Aardoom 
 

Op 25 maart 1800 stond terecht voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland Soetje Heijn-
oort, huisvrouw van Pieter Rijsdijk, 39 jaar oud, geboren en wonende aan de Singel bij de 
kerk te Ridderkerk, een arbeidster in het vlas. Haar werd brandstichting ten laste gelegd, 
waarbij zij haar buren, Willem Bijvank en Sier (Cier) van Affairen, daar vals van had be-

schuldigd.  

Op 26 oktober 1799 had Soetje brand gesticht 
in de schuur van buurman Willem Bijvank, 
“staande achter zyn wooning op het cingel al-
daar.” Schuur en inhoud waren geheel ver-
brand, plus de er naast staande schuur van 
Wouter Bravenboer, met hooi, vlas en granen.  

Op 17 februari 1800 stichtte zij brand in het 
schuurtje vol bolkaf achter de woning van Pie-
ter Gout, de klapperman, ook weer aan de Sin-
gel. Willem Bijvank vond de dag erop achter zijn 
huis, dicht bij dat afgebrande schuurtje, “… een 
gevonkte kool leggende op een wolle lap, welke 
al eenigszints verbrand was. Dat de goede ge-

meente van Ridderkerk alzo bespeurende dat geen ongeluk maar moedewil de oorzaak 
geweest zij van den brand … ten alles sterkste haar verlangen aan de municipaliteijt … 
heeft te kennen gegeeven, opdat niets gespaard wierd ten eijnde de schuldige aan deeze 
verregaande misdaaden ontdekt … wierde …” Op verzoek van de municipaliteit (schout en 
schepenen van Ridderkerk) kwamen leden van de hoge vierschaar al de volgende dag, 19 
Februari, naar Ridderkerk. Juist op dat moment brak er brand uit op zolder van Sier van 
Affairen, ook weer aan de Singel. Omdat alle branden waren ontstaan bij vier naast elkaar 
staande woningen, werden Soetje Heijnoort, Willem Bijvank, en Sier van Affairen met 
diens vrouw Aaltje Brouwer mee naar Dordrecht, “in civiele bewaren genomen”, om te 
worden verhoord.  

“Cier van Affairen en zynen … huijsvrouw, dadelyk van haar innocentie en onschuld 

doende blijken … terwijl Willem Bijvank door (Soetje) meer en meer wierde suspect ge-

maakt, en eyndelyk dadelyk door (haar) wierdt beschuldigt, haar tot het perpetreeren der 

misdaden aangezogt, verleijd, ja door bedreijging gedwongen te hebben …”  

Soetje bekende dus dat zij alle drie de branden had aangestoken, “… dat zy gloeijende 
aschen met vuur daar in zoude hebben opgeschept, in een test gedaan, en daar mede na 
de schuur van … Willem Bijvank gegaan zynde …” Willem Bijvank zou, volgens Soetje, ru-
zie hebben gehad met buurman Wouter Bravenboer. Daarom zou Willem haar de op-
dracht hebben gegeven, het maakte hem niet uit dat ook zijn schuur zou afbranden om-
dat de inhoud van zijn schuur (een voorraad vlas) al aan buurman Bravenboer was ver-
kocht. Soetje zou van Willem twee zeeuwse rijksdaalders hebben gekregen als beloning.  

“Schuur in een landschap” door Cornelis van der 
Grient (1858) 
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Ze had op 19 februari met aan een stok gebonden brandende zwavelstokjes via een gat in 
de muur van de zolder van haar huis de rietmatten op de zolder van Sier van Affairen in 
brand gestoken.   

Kortom, Soetje bekende dus het stichten van alle drie de branden, zij het dan verricht op 
aandringen van buurman Willem Bijvank.  

Op dit punt aangekomen werd haar door de hoge vierschaar duidelijk gemaakt dat het 
voor de strafmaat niets uitmaakte of zij het in opdracht dan wel op eigen initiatief had 
gedaan.  

Daarop bekende ze dat ze haar buren vals had beschuldigd “… met voorneemen om daar-
door onschuldigen … te doen suspecteren … en alzoo in den kerker te helpen … dat alles 
om daardoor waare het moogelyk de door haar gevreest werdende doodstraff te ontduij-
ken.” En dat zij “… om  geene andere reeden tot deze brandstigting gehad heeft, dan om 
in het confuse oogenblik van den brand, te steelen van de goederen, die den bekommer-
den ingezeetenen als dan poogen door de vlugt voor zig te bergen en in veijligheyd te 
brengen …”  

Het vonnis , uitgevoerd op 4 april 1800, was dat zij 
“… aldaar in het openbaar ten afschrik van andere 
aan eene daartoe opgerichte paal,  en met een 
bordt boven haar hoofdt waarop met grooten let-
tren staat  Brandstigtster en valsche beschuldig-
ster , te worden gewurgd en geblaakt datter de 
doot na volgt.”  

Op dezelfde dag dat het vonnis werd uitgevoerd 
werd Willem Bijvank gerehabiliteerd. Hij had ten 
onrechte vastgezeten en was onder tortuur (scherp 
examen) verhoord. Hij ontving een officiële verkla-
ring van de Hoge Vierschaar “… dat hy puur, suiver 
en onschuldig … en vrygesprooken is…” Deze mede-
deling zou ook nog in Ridderkerk “… door de Hoge 
vierschaar bij openbaar klokkegeslag werden afge-
kondigt …”  

Bij brandstichting werd destijds nooit iemand van 
pyromanie verdacht. Dus brandstichting als intra-
psychische dranghandeling kon men toen nog niet. De psychatrie moest nog worden uit-
gevonden. Als motief werd meestal bedreiging en chantage, of materieel gewin door roof 
tijdens de paniek vermeld.  

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. 31 
Maart en 4 April 1800. (Bladzijdennummering ontbreekt).  

Uitsnede uit “De Marteldood van Jan de Bak-
ker, in 1525”, door  Reinier Vinkeles en Corne-
lis Bogerts (1780-1795) 
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Anita Meyer, wordt als Annita Meijer op 29 oktober 1954 te 
Rotterdam-Zuid geboren in het gezin van Coenraad Meijer en 
Adriaantje Bravenboer. Zij is de jongste in het gezin en heeft 
een oudere broer en zus, René (Ireneus 
Marinus Matthias, geb. 1948) en Magda 
(Magdalena Antonia Maria, geb. 1949). 
 
Vader Coenraad is in 1927 samen met 

zijn ouders Matthias Meijer en Truida Maas vanuit Hellevoetsluis naar 
Rotterdam verhuisd, waar zij eerst aan de Bree woonden op nummer 
35a en later op nummer 59a. 
 
Coenraad en Adriaantje woonden na hun huwelijk achtereenvolgens 
aan de Molenwei, West Varkenoordseweg en de Dordtstestraatweg 
en verhuizen in 1959 naar IJsselmonde, waar zij aan de Burgemeester van Slijpelaan 3a 
gingen wonen, boven Garage Hoogenboom waar Coenraad chef-monteur was. 

Annita groeide op in IJsselmonde en vormde al vroeg een zangduo met haar broer René. 
De 11 jarige Annita was, samen met haar broer René,  in 1965 voor het eerst op TV te zien 
in het kinderprogramma "Stuif es in". Na vele talentenjachten kreeg het duo Go-Go zoals  

Bekende IJsselmondenaren: Anita Meyer 



11 

 

 
René en Annita zich noemden een contract voor het maken van 2 singles, genaamd “I'll 
never stop” en “I am remembering”, maar de doorbraak in Nederland bleef uit. Toen Re-
né in 1974 zijn muziekcarrière besloot te beëindigen en voor zijn full-time baan koos, ging 
Annita solo. 
 

Na een talentenjacht werd 
Annita door Patricia Paaij (die 
in de jury zat) gevraagd om 
samen met Patricia en haar 
zus Yvonne "achtergrond-
werk" te gaan doen. Annita, 
die toen op de MULO zat, 
wilde dit wel en zij kreeg toe-
stemming van haar ouders, 
mits haar schoolwerk er niet 
onder zou gaan lijden. Door 
dit achtergrondwerk beland-
de zij in de muziekscene en 
zo is haar stem te horen op 

bijna alle Nederlandse producties uit de jaren '70 (en begin jaren '80). 
 
Op 26 februari 1976 treed Annita in het huwelijk met Ton (Antonius Johannes) de Leeu-
we. Op 11 november 1985 wordt dochter Patty geboren en in 1994 zijn Annita en Ton 
gescheiden. Ton blijft echter haar manager en is dit tot op heden nog steeds. 
 

Een maand na haar huwelijk staat Annita op num-
mer 1 van de Nederlandse hitparade met het door 
Hans Vermeulen geschreven nummer “The Alterna-
tive Way”. Tijdens haar optreden in AVRO’s TopPop 
draagt ze haar lichtgroene trouwjurk om er netjes 
uit te zien. Hierna zullen nog vele successen volgen, 
maar het succes van haar debuut werd tot op heden 
niet meer geëvenaard. 
 
In 2001 vierde Annita haar 25 jarige artiestenjubile-
um. Op 27 april 2001 werd zij geridderd tot ridder in 
de Orde van Oranje Nassau, voor haar verdienste in 
de Nederlandse muziek. 
 
Uiteindelijk vertrekt Annita uit IJsselmonde en ves-
tigt zich in Blaricum, waar zij nu nog woonachtig is. 

Ton de Leeuwe met dochter Patty (Foto: 

Peter Smulders) 
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50 jaar Van Brienenoordbrug, deel 2: De Ingenieur 
 

Wijnand Jan van der Eb, werd op 11 mei 1904 te Batavia in 
Nederlands Indië geboren. Zijn grootvader, die ook Wijnand 
heette, vestigde zich als eerste van deze tak van de familie 
Van der Eb in Nederlands Indië (Java, Panaroekan) en was 
daar o.a. 1e klerk en griffier bij de Landsraad en Agent der 
Soerabaijasche wees– en boedelkamer. 
 
Zijn ouders, Alex van der Eb en Albertine van der Schoor ves-
tigden zich in Batavia op Java waar Wijnand en zijn zus Mien 
werden geboren.  
 
Wijnand Jan studeerde aan de Technische Hogeschool van 
Bandoeng en na zijn afstuderen als civiel ingenieur  trad hij in 
dienst van de Staatsspoorwegen bij de afdeling constructie en 
bruggen, eveneens te Bandoeng. Hij ontwierp en bouwde al 
diverse bruggen in Nederlands Indië en verrichte daar veel 
wetenschappelijk werk. 

 
Wijnand huwde in 1928 te Bandoeng met Niki (Gertrude Leonie) Blekkink en kreeg met 
haar in 1934 een zoon die naar zijn vader werd vernoemd Alex Jan. Het huwelijk met Niki 
strandde en Wijnand hertrouwde met Margaretha Suzanna Amons, uit dit tweede huwelijk 
werden twee dochters en een zoon geboren. 
 
In de Tweede Wereldoorlog gedurende de Japanse bezetting werden Wijnand, zijn vrouw 
Margaretha en de kinderen (waarvan er enkelen gedurende de bezetting werden geboren), 
alsmede zijn vader Alex (moeder Albertine was in 1930 reeds overleden), zijn ex-vrouw en 
nog een aantal familieleden geïnterneerd in een kamp. Vader Alex overleed in kamp Tjiha-
pit te Bandoeng in 1944 en Wijnands ex-vrouw Niki in kamp Tjideng te Bandoeng in 1945. 
Wijnand zette (gedwongen door de Japanse bezetter) tijdens zijn internering in het kamp 
zijn technologische werk voort. Opgesloten in de Soeka Miskin gevangenis, waarin hij in 
1944 door de Japanners werd opgesloten, bedacht hij een zeer snel rijdend treintype met 
nagenoeg geheel opgeheven vetergang1 en hoge rij-kwaliteit, door toepassing van de stabi-
liserende werking van een gyroscoop. Een revolutionair idee voor die tijd2. 
 
Na repatriëring van het gezin in 1954 naar Nederland werkte Van der Eb als hoofdingenieur 
bij de hoofdafdeling staalconstructies  van de directie bruggen van Rijkswaterstaat in Den 
Haag. Hoewel hij in Nederland voornamelijk bekend werd als ontwerper van de Van Brie-
nenoordbrug heeft hij nog vele andere bruggen in Nederland en daar buiten ontworpen. 
 
Van der Eb ontwierp o.a. de navolgende bruggen in Nederland en elders: de brug te Venlo 
(60m), de 1e verbonden staalbetonconstructie in Nederland, de brug te Rhenen (143m), de 
eerste orthotrope3 plaatconstructie in Nederland, de IJ-brug te Schellingwoude (105m), de  

Wijnand Jan van der Eb in 
1964 op de door hem ontwor-
pen Van Brienenoordbrug  
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Wilhelminabrug te Maastricht (105m), de brug bij Gorkum (170m), de hoofdbrug te Rhe-
den (105m), de Van Brienenoordbrug bij IJsselmonde (287m), de stormvloedkering bij  
Krimpen (80m), de stormvloedkering  bij Zeeburg (50m) en niet in de laatste plaats de tij-
dens de bouw door rampspoed achtervolgde Koningin Julianabrug te Willemstad, Curaçao 
(495m). 

 
 

Het werk van Van der Eb kenmerkte zich door via verfijnde berekening en rationele con-
structies aanzienlijke materiaalbesparingen te verkrijgen. Voor zijn werk en wetenschappe-
lijk onderzoek ontving Van der Eb in 1959 de  KIVI4 Speurwerkpenning. 

 

Zijn enige publicatie, “The design and construction of 
the Van Brienenoord Bridge across the river Nieuwe 
Maas (1968)”, werd na zijn plotseling overlijden vol-
tooid door zijn collega E. Ypey.  Wijnand overleed op 
12 september 1966 te Den Haag 

De Koningin Julaianabrug te Willemstad, Curaçao  

Noten: 
1. Vetergang: laagfrequente zijdelingse slingerbeweging 

die optreedt bij snelrijdende treinen. 
2. Later werd over dit ontwerp contact gezocht met de 

M.A.N. Werke te Neurenberg die de constructie interes-
sant en uitvoerbaar achtte, doch te duur vond. 

3. Een materiaal is orthotroop wanneer de materiaalei-
genschappen anders zijn in twee of drie onderling lood-
rechte richtingen. Een voorbeeld hiervan is hout, dat 
langs de nerf andere eigenschappen heeft dan dwars op 
de nerf. 

4. Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. 
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GENEALOGIE VAN DER EB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rotterdam en Nederlands Indië 

“Ik geloof” 
 

I. Frans Dircksz. (van der Eb), geb. Amersfoort. Frans huwt Rotterdam 27-01-1637 

(ondertr. ald. 23-11-1636) met Annetgie Lambrechts, weduwe van Jan Cornelisz. 
 
“Mogelijke doopinschrijving van Frans Dircksz. te Amersfoort?”  

 
”Den 13den februarij 1616 heeft ….. een Ruiterskint ten doop gebracht ende kint is genaemt: Frans.”  

 

 
”De ondertrouwinschrijving van Dirck en Annetgie in het gereformeerde (onder)trouwboek van 
Rotterdam”  
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
a. Dirck van der Eb, volg II 
b. Lambrecht van der Eb, ged. Rotterdam 28-08-1639 (get: Joris Tuenissen en Grietgen 

Lombrechts) 

Afbeelding uit NL Patriciaat 1925 
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Attestatie (verklaring) 12-07-1667 Rotterdam Notaris Jacobus Delphius 

Jan Harmanss van der Burch, mr. anckersmith, 42 jaar oud, Maria Jans van der Schoot, 
37 jaar oud, vrouw van Jan Heindericxs van der Cnap, Elsgen Everts, 28 jaar oud, vrouw 
van Phillips Janss de Haes, en Annetgen Heermans, 42 jaar oud, meerderjarige ongehou-
de dochter, verklaren op verzoek van Bartholomeus Claess van der Steen, mr. groff- en 
anckersmith, dat in december 1665 bij Annetgen Heermans, bij wie Lambert van Eb 
woonde, die genoemde Van der Steen als mr. knecht in dienst heeft gehad, tussen Van 
Eb en Van der Steen onenigheid is ontstaan, waardoor de partijen genegen waren uit 
elkaar te gaan. Van der Eb en zijn vrouw Maycken Gerritss kwamen met tussenkomst 
van deposanten met Van der Steen overeen elkaar vrij te laten. Zij zijn het echter niet 
eens over de financiële afwikkeling (loon en betaling van gebruik van gereedschappen). 
Van der Steen stelt bemiddeling van de Hooftluyden van het Smitsgilde voor, wat door 
Van Eb afgewezen wordt. Uiteindelijk sluiten zij toch een overeenkomst, waarbij zij over 
en weer met elkaar afrekenen. 
N.B. Annetgen Heermans tekent met Antgen Haermans. 
[ONA inv.nr 398 Akte/blz.36/72] 

 

II. Dirck Fransz. (van der Eb), messenmaker, ged. Rotterdam 21-07-1637 (get: Pieter 

Simense, Niesgen Jans en Grietgen Lambrechts). Dirck huwt 1e Overschie 02-10-1661 
(ondertr. Rotterdam 28-08-1661) met Lijsbeth Lenarts, geb. Rotterdam, weduwe van 
Ariën Lievensz., begr. Rotterdam 22-04-1663. Dirck huwt 2e Groote Lindt 18-05-1664 
(ondertr. Rotterdam 27-04-1664) met Ida de Meiner Barendsdr., geb. Dordrecht (zij was 
doopsgezind). 
 
Kinderen uit het 1e huwelijk: 
a. Frans van der Eb, ged. Rotterdam 31-08-1662 (get: Annetgen lamberts, Ariaentge 
Joris, LeenderMaertense, Marij Ariëns, Lambert Franssen en Grietie Barents), jong over-
leden 
b. Ariaentge van der Eb, ged. Rotterdam 31-08-1662 (get: Annetgen lamberts, Ariaentge 
Joris, Leendert Maertense, Marij Ariëns, Lambert Franssen en Grietie Barents) 

 
Kinderen uit het 2e huwelijk: 
c. Frans van der Eb, ged. Dordrecht 31-07-1665 (get: -) 
d. (verm.) Ida van der Eb, begr. Rotterdam 02-07-1716 (Weduwe van Gerrit Lambertsz. 

van der Eb (1666-1709, zoon van Ib), ”overledene liet na 1 meerderjarig kind; Glasha-
ven hoek Oranjestraat; Zuiderkerkhof”) 

e. Barent van der Eb, ged. Rotterdam 10-02-1669 (get: Fijtgen Jans) 
f. Dirck van der Eb, ged. Dordrecht 04-11-1674 (get: -) 
g. Barendt van der Eb, volg III 
h. Anna van der Eb, ged. Dordrecht 15-11-1677 (get: -) 
i. Annegje van der Eb, ged. Dordrecht 02-06-1679 (get: -) 
J. Lambert van der Eb, ged. Dordrecht 10-09-1685 (get: -) 
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III. Barent van der Eb, ged. Dordrecht 11-05-1676, overl. ná 1739. Barent huwt 1e Rotter-
dam 19-08-1698 (ondertr. ald. 03-08-1698) met Neeltje Barentse. Pot, ged. Rotterdam 
08-01-1671 (get: Betie Andries en Lijsbet Corstiaens.), begr. ald. 01-08-1705 
(“overledene liet na 4 minderjarige kinderen, St. Jans kerkhof”), dochter van Barend 
Aertse. Pot en Maertie Corstiaens. Barent huwt 2e Rotterdam 15-11-1705 (ondertr. ald. 
01-11-1705) Grietie van der Ep/Eb, ged. Rotterdam 16-03-1662 (get: Aarnout Geerits en 
Jannetge Geerits), dochter van Lambrecht Fransse. (van der Ep/Eb) en Maijken Geerits. 

 
Machtiging 23-02-1703 Rotterdam Notaris Daniël de Olyslager 

De volgende personen: Johannes van Dooren, Barent van der Eb, Siere Brouwer, Gabriel Ariaansz 
van Bancken, Eltie Brouwer, Dirk Brouwer en Siere Jacobse van Bancken machtigen Matthijs Sti-
pel, Procureur bij den Hove en Hoogen Rade van Hollandt, om voor hen als erfgenamen op te 
treden. Johannes van Dooren en Barent van der Eb zijn voogden over de minderjarige kinderen 
van Adam Adamse van Banken. Allen zijn erfgenamen van Nicolaes Cornelis Verdoes, zoon van 
Cornelis Hendriksz Verdoes en Elisabeth Ariaansz. Cornelis Hendriksz Verdoes en Elsje Hendrix 
Verdoes (gehuwd geweest met Siere Cornelis van Banken) waren kinderen van Hendrik Cornelisz 
Verdoes en Ingetije Claes. Tevens worden genoemd Melchior van Banken te Delft en Goose Brou-
wer te Leijden. 

[ONA inv.nr 1246 Akte/blz. 9/43] 
 

Kinderen uit het 1e huwelijk: 
a. Ida van der Eb, ged. Rotterdam 03-05-1699 (get: Barent Pot, Ida Barens en Maritie 

Kerstiaens), begr. ald. 23-09-1723 (“overledene was jongedochter; Pierhaven bij de 
orranijestraet”) 

b. Anna Marija van der Eb, ged. Rotterdam 31-10-1700 (get: Barent Aerssen (Pot), Marij-
tie Cerstiaens en Anna Barens) 

c. Baerent van der Eb, ged. Rotterdam 10-06-1705 (get: Dirck van der Ep en Grietie van 
der Ep) 

d. Dirck van der Eb, volg IV  
 

IV. Dirk van der Eb , jongeman , wonend: op de Coolsingel, ged. Rotterdam 19-07-1705 

(get: Ida Barents, Anna Barents en Govert ter Smitte), overl. Cool 18-12-1767 
(“overledene: oud 62 jaar; op de Binneweg onder Cool; 1 mondig kind”), begr. Hilligers-
berg 19-12-1767 (“in de kerk; kleed van 3 gld.”). Dirk huwt Rotterdam 04-07-1734 

(ondertr. Cool 15-06-1734, ieder f 3,-) met Christina Steeneveld , geb. Rotterdam 29-01-

1711, ged. ald. 03-02-1711 (Remonstrants), overl. Rotterdam 06-06-1799, begr. 08-06-
1799 (“Grote kerk; overledene liet na 1 meerderjarig kind; Boeresteijger bij Valkesteeg”), 
dochter van Cornelis Leendertsz. Steenvelt en Elijsabet Luenenburg. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
a. Cornelis van der Eb, volg V 
b. Dirk van der Eb, ged. Rotterdam 06-12-1740 (get: -), overl. Cool 30-03-1743 

(“overledene: oud 2 jaar; op de Binnewegt onder Cool”), begr. Hilligersberg 01-04-
1743 (“in de kerk; geen kleed”). 
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V. Cornelis van der Eb , koopman, ged. Rotterdam 03-02-1739 (get: Barent van der Eb en 

Johanna Maria van der Eb), overl. ald. 27-02-1824. Cornelis huwt Rotterdam 17-04-1766 

(ondertr. ald. 30-03-1766) met Johanna Smits , ged. Sommelsdijk 01-11-1744 (get: Leen-

dert van der Velt en Johanna van den Berg), overl. Rotterdam 26-06-1793, begr. ald. 01-
07-1793 (“Grote kerk; overledene liet na 1 meerderjarig kind en 4 minderjarige kinderen; 
Z. Blaak”), dochter van Hendrik Smits en Anna van der Elst. 
 
Kinderen uit dit huwelijk: 
a. Dirk van der Eb, ged. Rotterdam 27-01-1767 (get: Dirk van der Eb en Kristina Steene-

velt) 
b. Anna Sebilla van der Eb, ged. Rotterdam 30-03-1769 (get: Theodorus Smits en Anna 

van der Elst) 
c. Christiaen van der Eb, cargadoor, ged. Rotterdam 22-01-1771 (get: Jacobus Smits en 

Kristina Steenevelt, weduwe van Dirk van der Eb), overl. Renkum 04-05-1846. 
d. Hendrica van der Eb, ged. Rotterdam 21-12-1773 (get: Theodorus Smits)overl. Rotter-

dam 09-12-1807, begr. ald. 12-12-1807. 
e. Elizabeth Cristina van der Eb, ged. Rotterdam 25-01-1776 (get: -), overl. ald. 09-06-

1798 
f. Theodora Jacoba van der Eb, ged. Rotterdam 21-01-1779 (get: -), begr. ald. 31-12-

1781 
g. Hendrik van der Eb, volg VI 
h. Jan van der Eb, ged. Rotterdam 12-07-1785 (get: Anna Sebilla van der Eb), begr. ald. 

07-07-1790 (“Zuydblaak naest Vollenhove; Grote kerk”) 
 
VI. Hendrik van der Eb, makelaar, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 28-12-1782 (“vader en 

moeder zelfs ook getuijgen”), overl. Sprang Capelle 24-11-1842. Hendrik huwt Delft 01-
10-1807 (ondertr. ald. 12-09-1807) met Jvr. Marianna Jacoba Le Sueur, geb. Kaap de 
Goede Hoop 25-01-1786, ged. ald. 29-01-1786, overl. Rotterdam 17-03-1829, dochter 
van Mr. Jacob Johan Le Sueur de La Croix en Johanna Hillegonda de Wet(h). 

 

(Afbeelding uit NL Patriciaat 1925) 
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Kinderen uit dit huwelijk: 
a. Christiaan Jacobus van der Eb, industrieel, geb. Delft 12-02-1808, ged. ald. 17-03-

1808 (get: Christiaan van der Eb en Elizabeth Jacoba de Jonge, echtelieden te Rotter-
dam), overl. Balgoij, Wijchen 11-04-1869 

b. Johanna Hillegonda Jacoba van der Eb, geb. Rotterdam 25-01-1810, ged. ald. 16-03-
1810 (get: J.J. Le Sueur en J.H. de Weth), overl. Nijmegen  28-10-1858 

c. Hendrik van der Eb, geb. Rotterdam 20-10-1811, ged. ald. 12-11-1811 (get: -), overl. 
Arnhem  17-08-1872 
d. Anthonij van der Eb, geb. Rotterdam 03-01-1813, overl. Fort St. George d’Elmina  
(Ghana) 21-09-1852. 

“Ambtenaar voor de dienst ter Kuste van Guinea, in rang van assistent en tweede lui-

tenant titulair 1833- , resident en eerste luitenant titulair 1835- , kommandeur ad in-
terim van de Nederlandse Bezittingen ter Kuste van Guinea 1837-1838, eerste resident 
en kapitein titulair  vice-gouverneur voor het Ahantasche Landschap 1838- , luitenant-
kolonel titulair, gouverneur van de Nederlandse Bezittingen ter Kuste van Guinea 
(1840-overlijden),  agent ter Kuste van Guinea voor de fa. J. Boelen & Co. te Amster-

dam en hoofdagent voor de fa. H. van Rijckevorsel & Co. te Rotterdam” 
e. Jacoba Abramina van der Eb, geb. Rotterdam 02-06-1815, overl. Wijk bij Duurstede 22

-11-1897 
f. Johannes Jacobus van der Eb, kapitein ter koopvaardij, geb. Rotterdam 10-01-1817, 

overl. Fort St. George d’Elmina  (Ghana) 27-03-1854 
g. Johannes Marinus Jacobus van der Eb, stuurman ter koopvaardij, geb. Rotterdam 03-

09-1818 
h. Wijnand Louis van der Eb, geb. Rotterdam 04-12-1820, overl. ald. 21-08-1821. 
i. Marianne Jacoba van der Eb, geb. Rotterdam 07-07-1822, overl. ald. 08-05-1824 
j. Wijnand Louis van der Eb, volg VII 
k. Doodgeboren zoon van der Eb, overl. 26-02-1829 
 

VII. Wijnand Louis van der Eb, Eerste klerk tvs. Griffier bij den landsraad, agent der Soera-
bijasche wees- en boedelkamer, geb. Rotterdam 02-09-1824, overl. Probolinggo 
(Nederlands Indië) 04-05-1897. Wijnand huwt Besoeki (Panaroekan en Bondowose) 30-
06-1856 met Anna Charlotta Abels, geb. Bezoeki 06-04-1838, overl. Probolinggo 22-02-
1897, dochter van Johan Hendrik Abels en Adriana van de Weeteringbuijs. Anna was 
weduwe van de op 24-07-1855 te Bezoeki overleden John Louis Gert Adrianus van der 
Waal. 

 
Kinderen uit dit huwelijk: 
a. Marianna Elisabeth van der Eb, geb. Panaroekan 28-05-1857, ovl. Probolinggo  

04-10-1874. 
b. Hendrik Cesar van der Eb, geb. Panaroekan30-08-1860. 
c. Sophia Charlotta van der Eb, geb. Panaroekan 19-03-1862, ovl. ald. 03-08-1862. 
d. Louis Willem van der Eb, geb. Panaroekan 20-08-1864. 
e. Johannes Christiaan van der Eb, geb. Panaroekan 22-07-1866, ovl. ald. 20-09-1866. 
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f. Mathilda Charlotta van der Eb, geb. Panaroekan 06-01-1868, ovl. ald. 20-10-1868 
g. Alexander Johannes van der Eb, volg VIII 

 
VIII. Alexander Johannes van der Eb, geb. Panaroekan (Oost Java)(NI) 30-08-1869, overl. 

Kamp Tjihapit,  Bandoeng 17-11-1944, begr. Nederlands ereveld Pandu te Bandung. 
Alexander huwt op 04-02-1903 in Batavia met Albertine Marie Antoinette van der 
Schoor, geb. Amsterdam 06-02-1880, overl. Bandoeng 06-08-1930, dochter van Jan 
Lodewijk van der Schoor en Louisa Wilhelmina Kornelia (Wilhelmina) Schuak.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen uit dit huwelijk: 

a. Wijnand Jan van der Eb, volg IX 
b. Wilhelmina Anna (Mien) van der Eb, geb. Batavia (Ned. Indië) 17-12-1905, overl. 

Leidschendam 14-8-1991 

 
IX. Ir. Wijnand Jan  van der Eb, Hoofdingenieur Rijkswaterstaat, Officier in de orde van 

Oranje Nassau, geb. Weltevreden, Batavia (Ned. Indië) 11-05-1904, overl. Den Haag 11-

09-1966. Wijnand huwt 1e Bandoeng 18-08-1928 (ondertr.ald. 09-08-1928) met Gertru-

de Leonie (Niki) Blekkink, geb. Paré, Kediri  09-08-1910, overl. kamp Tjideng, Batavia  

Interneringskaart van Niki Blekkink Ir. W.J. van der Eb in 1965 
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 12-08-1945, begr. Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta, dochter van Gerrit Jan 

Bernhard Blekkink en Jannetje Geertruida Kopmels. Dit huwelijk werd ontbonden.  

Wijnand huwt 2e met Margaretha Suzanna Amons, geb. 08-06-1916, overl. Zeist 09-02-

1999, dochter van Willem Jan Thomas Amons en Agneta Wilhelmina Johanna Hamer 

 Kinderen uit het 1e huwelijk: 
a. Prof.Dr. Alex Jan van der Eb, Moleculair Bioloog, hoogleraar geneeskunde (Universiteit 

Leiden), geb. Bandoeng 16-01-1934. 
 

Kinderen uit het 2e huwelijk: 
b. Dochter van der Eb (gehuwd van der Linden) 
c. Jan Willem van der Eb, geb. Bandoeng 14-01-1941, overl. Amsterdam 14-02-2012 
d. Dochter van der Eb (gehuwd Gloudemans) 

Bronnen: 

 Nederlands Patriciaat, jaargang 15 (1925), blz. 103 e.v. 

 “Weest wel met alle menschen, de ‘Kaapse brieven’ van Cornelius de Jong van Rodenburg” door 
Carla van Baalen en Dick de Mildt 

 “De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië, bloemlezing van Kaapteksten uit de compagniestijd” 
door Marijke Barend-van Haaften en Bert Paasman 

 De Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië 

 

A D V E R T E N T I E 
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AANWINSTEN: 
 
Van de heer Evert Walgaard werd een twee ordners omvatten-
de genealogie ontvangen van de familie Walgaard. 
 
 
 
Van de heer Kees Gran-
dia zijn foto’s ontvangen 
van het bombardement 
van 1940 op Rotterdam 
en vele foto’s van oud 
Rotterdam. 
 

 
 
Van mevrouw Tonny Verhoeven 
ontvingen wij een origineel inkt-
potje wat ooit op het bureau van 
de burgemeester van Rotterdam 
heeft gestaan. Ook schonk zij twee 
lakzegels met het wapen van Rot-
terdam die ooit in gebruik zijn ge-
weest op het Stadhuis aan de Cool-
singel. 
 
 
 
 
 

 
 
Van mevrouw Jenny Nieuwstraten ontvingen wij een 
verzameling CD’s met muziek uit de oorlogsjaren en 
over de bevrijding. 
 
 
Het bestuur van het Streekarchief bedankt alle hierbo-
ven genoemde personen hartelijk voor hun schenkin-
gen. Het Streekarchief waardeert dit erg en is zeer blij 
met de nieuwe aanwinsten. 
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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: 06 - 253 933 99  
      010 - 479 82 80         

 

    ANBI: De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is erkend als 

    (Cultureel) Algemeen Nut Beogende Instantie. Fiscaal nummer: 8160.43.541. 
 

Bestuur: 
Voorzitter:  G. (Gijs) den Hartog  
Secretaris:  A.P. (Peter) den Hartog  
Penningmeester: 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 heeft dan het gehele jaar gratis toegang tot het Streekarchief en ontvangt 
de nieuwsbrief  “Kwartaalbericht” (deze verschijnt viermaal per jaar). 
Nieuwsbriefabonnee: voor € 10,00 per jaar ontvangt u alleen de nieuwsbrief 
 

Openingstijden: Niet-vrienden betalen € 2,00 per bezoek 

Maandag t/m vrijdag 09:00 – 15:00 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: 
RET buslijnen 144 en 145 en Arriva buslijnen 90 en 91 stoppen bij halte Keizerswaard en de 
RET buslijnen 70 en 76 en tramlijnen 2 en 23 stoppen aan het OV Knooppunt aan de Heren-
waard/ Grote Hagen. 
 

Losse nummers: 
Wilt u een exemplaar van deze nieuwsbrief nabestellen? Dat kan dan voor € 2,50 excl.  
verzendkosten 

(alleen tijdens openingstijden) 

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

