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Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Een aantal lezers heeft wederom aan onze oproep gehoor gegeven, waarvoor onze harte-
lijke 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 

MEDEDELING: 
Wij zijn tijdelijk niet te bereiken op ons vaste telefoonnummer (010) 479 82 80 dit i.v.m. 
technische problemen. Ook is onze internetverbinding in de leeszaal nog steeds niet her-
steld. In samenwerking met de beheerder van het Stadskantoor IJsselmonde wordt er 
hard gewerkt aan een permanente oplossing voor deze problemen.  
Voorlopig kunt u ons dus alleen via ons mobiele nummer (06) 253 933 99 of via ons email-
adres info@streekarchiefijsselmonde.nl bereiken.  

Portretfoto Gerard Cox  
(Foto: AD.nl 16-02-2011) 

Schilderij van de boerderij van de familie 
Kranendonk aan de Smeetslandsedijk. 
(Foto: W.A. Kranendonk, Australië) 
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Van de redactie… 
 
De zomervakantie is achter de rug en sinds maandag 24 augus-
tus zijn de deuren van het Streekarchief wederom geopend. 

Er heeft een kleine reorganisatie plaatsgevonden in de publieke 
ruimte. Het eilandendagblad en de transcripties van akten uit de 

oud notariële en oud rechterlijke archieven van (voormalige) gemeenten van het eiland IJs-
selmonde zijn in de voor het publiek toegankelijke ruimte geplaatst. Wij hebben hiermee 
gehoor gegeven aan een wens van onze bezoekers en hopen dat deze informatie hiermee 
meer toegankelijk is gemaakt voor hen.  
 
Door onvoorziene omstandigheden heeft de ontwikkeling van de vernieuwde website enige 
vertraging opgelopen. In september wordt dit echter weer opgepakt en houden we u op de 
hoogte van de verdere voortgang en ontwikkelingen.  

Ons bereikte het bericht dat onze voorzitter Gijs den Hartog vanwege ziekte voorlopig enige 
maanden uit de running is. Bestuur en vrijwilligers hopen dat hij spoedig zal herstellen. 

De heer Walter Kranendonk uit Australië heeft contact opgenomen met het Streekarchief 
over de boerderij/tuinderij die zijn (groot) ouders aan de Smeetslandsedijk bestierden. Hij 
heeft een schilderij van deze boerderij die hij op termijn graag in (permanente) bruikleen wil 
geven aan het Streekarchief. 

Verder hebben we een update ontvangen van het genealogische bestand van de heer Henk 
Aapkens. Hierin staan de gegevens van veel IJsselmondse families en bevat momenteel 
meer dan 100.000 personen. Het voornemen is om op termijn dit bestand online te brengen 
in de vernieuwde website. Dit bestand is te raadplegen in onze studiezaal. 

Het fotograferen van de inventarissen van de archieven van de voormalige gemeente IJssel-
monde en de ambachtsheerlijkheden Oost & West IJsselmonde en Lombardijen is op twee 
inventarisnummers na afgerond. Dit betekent dat het DVD project “Gemeente en Ambach-
ten van IJsselmonde” (deel 1 en deel 2) een grote stap voorwaarts heeft gezet en zijn vol-
tooiïng nadert. Een groot compliment hiervoor aan Peter den Hartog en fotograaf Kees 
Grandia!   

In deze editie zetten we de serie bekende IJsselmondenaren, met beroemde en bekende 
inwoners van het eiland IJsselmonde, voort. Deze keer met Gerard Cox.  

Wij wensen u veel leesplezier! 

         namens de redactie, 

         Marcel Verhoef 
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OPROEP: oude foto’s 
 
Het Streekarchief Eiland IJsselmonde heeft een uitgebreide verzameling foto’s uit heden en 
verleden van zowel straten, pleinen en dorpen als personen en families van het eiland IJs-
selmonde.  
 
Vaak worden deze geschonken door personen, die eigenlijk niet (meer) precies weten wie 
er eigenlijk op de foto’s staan, wat natuurlijk erg jammer is. Naast genealogische gegevens 
over de families van IJsselmonde en allerlei andere informatie uit rechterlijke, notariële en 
historische bronnen, trachten wij ook zoveel mogelijk beeldmateriaal van de bewoners en 
de omgeving van IJsselmonde te verzamelen. Oude foto’s worden door ons daarom erg 
gewaardeerd. 
 
Heeft u foto’s van vroeger van het eiland IJsselmonde, van belangrijke momenten uit de 
geschiedenis van IJsselmonde en het eiland zoals de oorlog, de watersnood, maar ook ge-
woon van hoe het was toen het nog geen Rotterdam-Zuid was, van personen, plaatsen en 
bedrijven, dan zouden wij die graag willen zien en kopiëren.  
 
Wij scannen uw foto’s op de computer en indien er personen op zijn afgebeeld dan zouden 
wij graag van u vernemen welke personen dat dan zijn, zodat voor volgende generaties 
onderzoekers de geschiedenis ook in (foto) beeld vast ligt. 
 

Neem contact met ons op en deel uw foto’s! 

Nieuwbouw bakker Vlot in 1927. De eerste steen werd gelegd door Huibert Dingemans Vlot 
(Foto: Oud-IJsselmonde pagina) 
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Restauratie van een oude fries in de Sagenbuurt 
 
Enige tijd geleden nam de heer Teun van Schaik van wo-
ningbouwcoörporatie Woonbron contact met ons op 
met de vraag wat het gebied, waar nu de Sagenbuurt 
zich bevindt, vroeger was. Was het weiland, akker, bos of 
misschien industriegebied, voordat er woningen werden 
gebouwd? 
 
Geïllustreerd met een oude luchtfoto van IJsselmonde 
konden we hem vertellen dat de omgeving van IJssel-
monde voor de enorme woninguitbreidingen omlijst was 
met weilanden en akkers. 
 
Na enig heen en weer gemail kwam de spreekwoordelij-
ke aap uit de mouw. Woonbron was voornemens om de 
oude fries aan de Percevalstraat 50 in haar oude glorie te 

herstellen en wilde graag van het Streekarchief vernemen hoe die er dan vroeger precies 
uit had gezien. Met name de kleuren van de wapenschilden waren geheel verdwenen en 
sommige delen van de tekst waren niet zo goed meer te lezen. 

Een mini-onderzoek was hiermee geboren en wij gingen aan de slag. Al snel moesten we 
constateren dat deze eenvoudige vraag niet zo heel eenvoudig was te beantwoorden. In 
onze uitgebreide fotocollectie kwam geen foto voor van het gebouw (kleur noch zwart-
wit). Uiteindelijk werd  in het boekje “IJsselmonde sinds 1900 in woord en beeld; Van dorp 
tot stad” (op blz. 59) de bovenstaande afbeelding van de te restaureren fries gevonden. 

 
Met wat huisvlijt op een tekenprogram-
ma en een vergrootglas konden we Teun 
en Woonbron uiteindelijk wat meer infor-
matie verschaffen, en de uitvoerenden 
van Zwaluwebouw en Van der Mijle BV 
meer inzicht geven in hoe het er qua 
kleur vroeger uit heeft gezien en wat  de 
exacte tekst op de fries was. 
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De tekst luidde: “De eerste steen van dit complex 
van 301 woningen werd gelegd door A. Veldhoen 
voorzitter van de ver. tot verbetering der volks-
huisvesting “IJsselmonde” op 7 april 1956”. 
 
Deze eerste-steenlegging werd in het Vrije Volk 
van 6 april 1956 aangekondigd. De eerste steen 
voor dit complex werd gelegd door de heer A. 
Velthoen, die in de krant wisselend met Veldhoen 
en Velthoen werd aangeduid.   
 
De heer Velthoen was sinds 1937 bestuurslid van 
de Vereniging tot Verbetering van Volkshuisves-
ting in IJsselmonde en sinds 1945 voorzitter. Tijdens de jaarvergadering op maandag 16 
december 1957 trad hij af als voorzitter en werd hij vervangen door de heer J.H. Hoogland. 
De Vereniging was een van de eerste woningbouwverenigingen, of woningbouwcorpora-
ties zoals dit tegenwoordig heet, in IJsselmonde. 

 
Inmiddels is de fries aan de Percevalweg nummer 
50 geheel gerestaureerd en getuige de onderstaan-
de foto’s mag het resultaat er zijn.  
 
Weer is een stukje historie uit IJsselmonde met 
hulp van het Streekarchief behouden gebleven!  
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“BEZINT EER GE BEGINT!” 

In het Oud Rechterlijk Archief van Hoogvliet bevindt zich de “Dingtaal Rolle van de Dorpe en 
Ambagt van Hoogvliet”, in het Streekarchief te vinden onder nr. 4815, inventarisnummer 17. 
Aktenummer en/of bladzijde worden niet vermeld. Het origineel is te vinden in het Stadsar-
chief Rotterdam. 

Tijdens het nakijken van transcripties van dit inventarisnummer stuitte Trees van Maanen en 
Peter den Hartog op de onderstaande interessante zaak, die destijds menigeen rode oortjes 
zal hebben gegeven en hoogstwaarschijnlijk een tijd het gesprek van de dag is geweest in het 
Hoogvlietse dorpsleven. 

Op woensdag 20 april 1808 wordt er een rechtdag gehouden door de schout en schepenen 
van Hoogvliet. 

Verweerder is Matthijs Pons, wonende onder Pernis, en eisers zijn Klaas van Gaalen, vader en 
voogd van zijn minderjarige dochter Lijntje van Gaalen en Lijntje van Gaalen zelf. Beiden wo-
nende te Hoogvliet. 

De eisers verklaarden, dat kort nadat Lijntje als dienstmaagd bij de moeder van Matthijs Pons 
is gaan werken, Matthijs Pons “getragt heeft met de Eisscheresse vleeschelijk te converseeren  
t welk de Eisscheresse bijna één jaar heeft volgehouden zijne begeerte af te slaan. Eindelijk 
nadat hij God tot getuigen geroepen had, wanneer zij Eisscheresse met hem vleeschelijk con-
verseerde, hij haar nimmer zoude verlaten, nemaar als een eerbaar meijsje tot zijn vrouw 
zoude neemen”. 

Op basis van deze trouwbelofte heeft Lijntje zich “overgegeeven” en met Matthijs 
“vleeschelijk geconverseert”. Vanaf die tijd heeft Lijntje, zich baserende op deze belofte, “zich 
van tijd tot tijd aan Matthijs overgegeeven en vleeschelijk conversatie gehouden”.  

Het resultaat van dit alles was dat Lijntje “zich bezwangert vind” en verwacht had dat 
Matthijs op basis van zijn dure belofte en verplichting met haar in ondertrouw zou gaan om 
daarna met haar te huwen. Maar Lijntje moest “tot haare innerlijke en zielsmertend leedwe-
zen” constateren dat Matthijs aan zijn belofte voorbijgaat en zelfs recentelijk met Neeltje de 
Raadt, ook wonend in Hoogvliet, in ondertrouw is gegaan en er al twee huwelijksproclama-
ties zijn gepleegd.  

Reden voor de eisers dat zij op 13 april 1808 via de rechter een verzoek indienden om dit 
huwelijk te verbieden en te eisen dat Matthijs met Lijntje zal trouwen. Lijntje zal onder ede 
en in aanwezigheid van de gedaagde zweren dat “zij zig in zwangere staat bevind” en dat zij 
nooit met iemand anders dan met Matthijs gemeenschap heeft gehad.  

Mocht het zo zijn dat Matthijs niet met Lijntje huwt dan willen de eisers alimentatie en ver-
goeding van de kraamkosten. Namens de verweerder deed de heer J. Gagestein Commijs de 
argumenten van de eisers af als: ongefundeerd, misleidend en ontoereikend.  

Op 27 april 1808 is er weer een rechtdag over deze zaak met als onderwerp het wisselen van 
“inventaris en stukken”. 
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Op de rechtdag van 4 mei 1808 wordt er door de Schout en Schepenen uit naam van de 
Koning van Holland uitspraak gedaan die in het voordeel van Matthijs Pons uitviel:  

Men vond dat de eisers in gebreke waren gebleven met het uitwisselen van inventaris en 
stukken. Daarnaast was men van mening dat de door de eisers gedane uitspraken kwalijk 
en ten onrechte gedaan waren.  

De eisers werden veroordeeld tot het betalen van alle kosten. 

Komt heden ten dage de ondeugende vraag boven drijven of de nakomelingen van 
Matthijs Pons en Lijntje van Gaalen via een DNA-onderzoek een ander licht op deze zaak 
kunnen doen werpen. 

 

(Genealogische) achtergrondinformatie: 

 

Matthijs “Tijs” Leendertsz. Pons, ged. Pernis 16-4-1780 (get: Jaapje Pons), ovl. Pernis 
17-10-1829, zoon van Leendert Tijssen Pons en Annitje Eliasse Speelman, huwt Hoogvliet 
20-5-1808 (ondertr. ald. 1-4-1808) met Neeltje Pietersdr. de Raadt, geb. Charlois 15-12-
1785, ged. ald. 18-12-1785 (get: Adriaantje de Raad), ovl. IJsselmonde 4-12-1866, dochter 
van Pieter Pietersz. de Raadt en  Neeltje Rochusdr. Molenaar. 

Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Leendert Pons, geb. Hoogvliet 18-10-1808, ged. ald. 23-10-1808 (get: de vader), ovl. 

Pernis 17-12-1873. 
2. Doodgeboren kind Pons, begr. Hoogvliet 1-3-1810 (“in de kerk, ongedoopt kind”) 
3. Annetje Pons, geb. Poortugaal 5-3-1812, ovl. Rotterdam 4-7-1892. 
4. Neeltje Pons, geb. Pernis 21-2-1817, ovl. Hoogvliet 11-12-1890. 

Neeltje hertr. Pernis 16-10-1835 met Arij Cornelis Velgersdijk, ged. Hoogvliet 15-10-1775 
(get: Teuntje Arijsdr. van Dijk), ovl. Poortugaal 27-5-1855, zoon van Cornelis Jansz. Vel-
gersdijk en Marijtje Arijsdr. van Dijk . Hieruit geen kinderen meer. Arij is weduwnaar van 
Marijtje Willemsdr. Hoogwerff (1765-1834), waarmee hij geen kinderen had. 
 

Lijntje KLaasdr. van Gaalen, ged. Vlaardingen 25-3-1787, ovl. Charlois 16-2-1871, 
dochter van Klaas Hannes van Gaalen en Adriaantje Jansdr. Suiker, huwt Hoogvliet 26-2-
1809 (ondertr. ald. 10-2-1809) met Gerrit Willemsz. den Otter, ged. Hoogvliet 3-12-1775 
(get: “de moeder die het kind ten doop hield”), ovl. ald. 20-8-1847, zoon van Willem Wil-
lemsz. den Otter en Maaike Gerritsdr. van der Waal. 

Kind van een “onbekende” man: 
1. Thijsje (van Gaalen), geb. Hoogvliet 13-11-1808, ged. ald. 11-12-1808 (get: Pieternelle 

van der Star, “kind onecht”, getuige “lidmaat”), ovl. Rotterdam 28-3-1871. 

Uit het huwelijk met Gerrit den Otter worden te Hoogvliet en Poortugaal tussen 1810 en 
1827 zeven kinderen geboren. 
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Gerardus Antonius Cox, Gerard, werd op 6 maart 1940 ge-

boren in Rotterdam. Het gezin Cox woonde toen op de Bree. 

Je zou het nu bijna niet denken maar de familie Cox kwam 

oorspronkelijk helemaal niet uit Rotterdam.  

 

De overgrootvader van Gerard was de dorpsonderwijzer in 

de 8 zaligheden in Noord Brabant (Duizel, Eersel, Hulsel, 

Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel en Wintelre) en de opa 

van Gerard werkte bij de Douane, na veel omzwervingen door heel Nederland belandde 

deze uiteindelijk als eerste van de familie Cox in 1924 in Rotterdam.  

 

Opa en oma Cox woonden in Vreewijk aan de 

Achterdonk 7 en later op de Lange Geer 153. 

Vader Cox was voor de oorlog bedrijfsleider in 

een kleine worstfabriek. Helaas ging deze in de 

oorlogsjaren failliet. Na de oorlog was Cox’s va-

der verzekeringsagent en later ging hij in de ha-

ven werken, waar hij uiteindelijk opklom tot 

“baas”. 

Bekende IJsselmondenaren: Gerard Cox 

Bree 51B, waar het gezin Cox vanaf 1935 tot 1960 woonden (Foto: RTV Rijnmond) 

Gerard als baby (Foto: RTV Rijnmond) 
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Het gezin bestond naast vader, moeder en Gerard uit een ou-

dere broer Albert (1936) en een, inmiddels overleden, jongere 

zus (1944). Zoals gezegd groeiden zij op aan de rand van Tuin-

dorp Vreewijk en woonden zij op de Bree op nummer 51b. Een 

oom van Gerard had aan de Beukendaal in Vreewijk een 

schoenmakerij en al vroeg verdiende Gerard daar een centje 

bij (ƒ 6,00 per week) door na schooltijd (gerepareerde) schoe-

nen rond te brengen. 

 

Aan de Enk in Vreewijk lag destijd ook het wijkgebouw van de 

parochie, “Spes Bona”  genaamd. Later werd dit de naam van 

de gemeenschapsruimte in het pand naast de Katholieke Kerk aan de Beukendaal. In “Spes 

Bona” zette Gerard al vroeg zijn eerste stappen op het toneel, dus de interesse voor klein-

kunst zat er al vroeg in.  

Toch ging Gerard na de Mulo, net als zijn broer Albert, eerst naar de Kweekschool. Op de 

Bisschoppelijke Kweekschool St. Louis te Oudenbosch leerde Gerard van de “broeders”  

alle kneepjes van het onderwijzersschap, een vak wat toch wel een beetje in de familie zat. 

Ook zijn oom Piet was onderwijzer. 

Gerard werd uiteindelijk toch artiest en als vertolker van luisterliedjes in de stijl van Jaap 

Fischer verwierf Gerard rond 1960 enige bekendheid in Nederland en Vlaanderen. Hij 

maakte toen ook al zijn eerste grammofoonplaatopnamen, zoals “Jacqueline”. In 1962 

werd hij afgewezen bij de Amsterdamse toneelschool, maar speelde wel een kleine rol in  

“Spes Bona”, het (voormalige) wijkgebouw van de Parochie aan de Enk in Vreewijk (Foto Streetview) 

Op school  (Foto: RTV Rijnmond) 
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het toneelstuk “Blijde verwachting”  van het gezelschap Lily Bouw-

meester. Later in de jaren 60 stond hij als cabaretier op de planken 

met voorstellingen als “Van de prins geen kwaad” (1963), “Moeilijk 

doen” (1964) en “Welvraat” (1966). 

Gerard huwt in 1962 met Elly Rietveld en woont van ongeveer 1962

-1965 met haar in bij zijn schoonouders aan de Goereesestraat. 

In 1966 sloot Gerard zich aan bij Lurelei, waar hij met Eric Herfst, 

Jasperina de Jong, Rogier van Otterloo en Marjan Berk speelde. Ge-

rard was niet helemaal onbekend met controversiële nummers. 

“God is niet dood”, “De Pil” en “Ajax is dood...!” hielden de gemoe-

deren aardig bezig.  Op 28 oktober 1966 kreeg hij zelfs een proces-verbaal wegens 

"opzettelijke belediging de Koning of de Koningin aangedaan", in zijn liedje “Arme ouwe”. 

Zijn eerste televisieoptreden was in 1967 in de televisiefilm “Luister naar dit leven” waarin 

hij een zanger speelde. Als acteur op het witte doek werd Gerard in 1977 bekend, toen hij 

hoofdrolspeler was in de film “Het debuut” van Nouchka van Brakel, met als tegenspeelster 

Marina de Graaf. In datzelfde jaar trouwde Gerard met Joke Bruijs, waarvan hij na een hu-

welijk van 14 jaar scheidde. Na de scheiding bleven beiden echter wel geregeld samenwer-

ken en waren zij regelmatig samen op de bühne, televisiescherm en het witte doek te zien. 

Het grootste succes van Gerard is die als scenario-

schrijver van en acteur in de populaire televisieserie 

“Toen was geluk heel gewoon”. Van 1994 tot 2009 

werden hier 226 afleveringen van uitgezonden. Hij 

speelde hierin samen met Sjoerd Pleijsier en met zijn 

ex Joke Bruijs . 

Gerard is columnist in de Oud-Rotterdammer en de 

Feyenoord Krant. Ook is hij de vaste regisseur van 

Het Echt Rotterdams Theater, de theatergroep van 

Paul van Soest. Het Echt Rotterdams Theater brengt onder regie van Gerard Cox komedies 

met een Rotterdamse inslag.  

Gerard woont tegenwoordig in de Hoekse Waard in Mijnsheerenland. 

Bronnen:  1. De Groot en de Grote Rotterdammers, RTV Rijnmond  

 2. Biografie Gerard Cox op www.GerardCox.nl 

 3.  De Oud Rotterdammer 

 4. Eigen onderzoek door het Streekarchief Eiland IJsselmonde (M. Verhoef) 

Cast Toen was geluk… (Foto  KRO-NCRV.nl) 

Gerard in de jaren 60  

(Foto: RTV Rijnmond) 
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Een Boerderij aan de Smeetslandsedijk  
door Marcel Verhoef en Walter Kranendonk 

 
Enige tijd geleden werd er vanuit Australië contact opgenomen met het Streekarchief. De 
heer Walter Kranendonk had via het Stadsarchief Rotterdam van ons bestaan vernomen en 
informeerde of wij geïnteresseerd waren in een schilderij met daarop een boerderij gelegen 
aan de Smeetslandsedijk, waar zijn familie in heeft gewoond. 
 
Inmiddels hebben wij van het Stadsarchief de foto van de boerderij ontvangen en u begrijpt 
dat het Streekarchief erg enthousiast werd. In het boek ‘De geslachten Cranendonck in Hol-
land (ca.1400-1700)’ van Kees Sigmund en Kees-Jan Slijkerman staan wel een aantal boer-
derijen vermeld die werden bewoond door leden van het geslacht Kranendonk, maar deze 
was tot op heden nog niet bekend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben inmiddels goed contact met Walter Kranendonk en volgens Walter zelf zou het 
schilderij het beste op zijn plaats zijn in het Streekarchief gezien de doelstellingen van onze 
stichting en de lange verbondenheid van zijn familie met (het eiland) IJsselmonde.  
Er wordt bekeken in welke vorm en onder welke voorwaarden het schilderij kan worden 
overgedragen aan het Streekarchief en hoe het kan worden tentoongesteld. Uiteraard hou-
den we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 
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Het schilderij toont de boerderij en de bijbehorende tuinderij. Walter heet eigenlijk Wou-
ter Adrianus en is vernoemd naar zijn grootvader en betovergrootvader, die beiden ook 
Wouter heetten. In Australië bleek Walter een gemakkelijkere naam te zijn dan Wouter, 
dus werd dit zijn officieuze roepnaam “Down Under”. Walter is getrouwd met de in Austra-
lië geboren Helen en heeft met haar twee zonen, Michael and Damian. Er zijn inmiddels al 
twee Australische generaties Kranendonk. 
 
Walter’s grootvader, Wouter Adrianus Kranendonk (1880-1937) bewerkte samen met zijn 
echtgenote Geertrui van der Stel (1880-1940) de landerijen en werkte hiernaast ook nog 
bij WIlton Feijenoord als metaalbewerker. Wouter liep door weer en wind van de Smeets-
landsedijk naar de scheepswerf van Wilton Feijenoord en terug. Iets wat we ons nu bijna 
niet meer kunnen voorstellen. 
 
De ouders van Walter, Marius Kranen-
donk (1916-1992) en Trui Haasewinkel, 
bewerkten de landerijen tot 1952 en 
emigreerden in 1954 met hun drie kin-
deren naar Australië. 
 
De exacte locatie van de boerderij welke 
aan de Smeetslandsedijk nummer 26 
was gelegen, wordt nog onderzocht. De 
boerderij bestond uit circa 10 hectare 
land en was omgeven door een sloot. 
Het land werd doorsneden door een 
minirail waarover een kar kon worden 
getrokken met gereedschap en de oogst. 
Er werd o.a. aardappelen en kool verbouwd en ook werden er konijnen en geiten gehou-
den. Het bewerken van het land was niet eenvoudig en vaak vertelde Walter’s vader hem 
hoe zwaar dit was. Nadat zijn vader was overleden (Walter’s opa)  ging zijn vader door met 
het bewerken van het land. Tijdens de oorlog konden zij zo in hun eigen onderhoud voor-
zien. Ook had de familie Kranendonk zo voedsel wat zij konden ruilen voor zaken die zij zelf 
niet hadden of verbouwden. Er werd ook veel voedsel weggegeven aan de hongerige men-
sen uit Rotterdam, die naar het landelijke IJsselmonde kwamen op zoek naar eten.  
 
De afstamming van deze Australische tak van de familie Kranendonk is te herleiden naar de 
tak van het geslacht Kranendonk die is opgenomen in het eerder vermelde boek ‘De ge-
slachten Cranendonck in Holland (ca.1400-1700)’. Het betreft de tak die is vermeld op blz. 
173 t/m blz. 315. 
 
Een genealogie van deze Kranendonk-tak van het geslacht Cranendonck vindt u op de vol-
gende bladzijden. 

De SS Waterman, het schip waarmee veel Nederlandse Immi-

granten naar Australië reisden (Foto: Willem van Voorst) 
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Genealogie Kranendonk (IJsselmonde) 

I. Wouter Pietersz Kranendonk, Bouwman/Landbouwer, ged. 
IJsselmonde 28-6-1711 (get: Pieternella Kranendonk), begr. 
Charlois 5-2-1766. Zoon van Pieter Woutersz. Kranendonk/
Cranendonck en Grietgen Jansdr. Vinck (vermeld op blz. 
313 in het boek “De geslachten Cranendonck in Holland 
(ca.1400-1700)”. Wouter huwt Charlois 16-10-1746 (onder-
tr. ald. 23-9-1746) met Jannitie Jans. Olivant/Olijphant, ged. 
Pernis 20-12-1722, ovl. West-Barendrecht 17-10-1796, 
dochter van Jan IJsbrandtsz. Olijphant (1701-1722) en Neel-
tje Crijnsdr. Salij (1690-1759).  
Zij hertr. Charlois 12-11-1775 (ondertr. ald. 20-10-1775) 
met Pieter Hendrickse. Roos (1726-1810), weduwnaar van 
Neeltje Bastiaanse. van der WIlt (1721-1774), zv. Hendrik Pietersz. Roos (1703-1801) 
en Maiken Klaasse. Brugman (1688-1762). 

  Kinderen uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Woutersz. Kranendonk, ged. Charlois 20-2-1752, begr. ald. 4-3-1752. 
  2.  Jan Woutersz. Kranendonk, ged. Charlois 31-5-1753, jong overleden. 
  3.  Willem Woutersz. Kranendonk, volg II. 
  4.  Pieter Woutersz. Kranendonk, ged. Poortugaal 13-8-1747, ovl. Charlois  
   25-3-1826. 

II.  Willem Woutersz Kranendonk,  Bouwman/Landbouwer, ged. Charlois 6-11-1757 (get:  
  Teuntje jansdr. Tuijnders), ovl. IJsselmonde 16-1-1841. Willem huwt 1e Charlois  
  26-4-1778 (ondertr. ald. 3-4-1778) met Aaltje Jansdr. Louter, ged. Charlois 23-10-1746 
   (get: Aaltje van der Gaarde), ovl. Barendrecht 20-12-1817, dochter van Jan  
  Leendertsz. Louter (1718-1789) en Pietertje Cornelisse. van Streekel (1713-1750).  
  Willem huwt 2e West-Barendrecht 14-5-1831 met Willempje Notenboom, Dienstbode  
  (1831), geb. Barendrecht 27-1-1798, ged. ald. 23-2-1798, ovl. IJsselmonde 14-12-1867,  
  dochter van Jan Aartse. Notenboom (1748-1817) en Cornelia Joostdr. Keumer  
  (1757-1831). 

  Kinderen uit het 1e huwelijk: 
  1.  Ariaantje Willemse. Kranendonk, geb. Charlois 17-11-1783, ged. ald.  
   23-11-1783, ovl. ald. 10-10-1831. 
  2.  Wouter Willemsz. Kranendonk, geb. Charlois 26-1-1785, ged. ald. 30-1-1785 
   (get: Ariaantje Barendrecht),  ovl. IJsselmonde 10-6-1822 (37 jaar oud)  
  3.  Neeltje Willemse. Kranendonk, geb. Charlois 20-8-1786, ged. ald. 27-8-1786,  
   ovl. Ridderkerk 31-12-1818 
  4.  Jan Willemsz. Kranendonk, volg III. 

  Kind uit het 2e huwelijk: 
  5. Neeltje Kranendonk, geb. West-Barendrecht 19-04-1831, ovl. IJsselmonde  
   16-1-1890 (erkend bij huwelijk) 

Familiewapen Cranendonck  
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III.   Jan Willemsz. Kranendonk,  bouwman/  
  vlasboer/vrachtrijder, ged. Barendrecht  
  22-5-1790, ovl. IJsselmonde 10-8-1846. Huwt  
  Charlois 23-7-1818 met Arendje  
  Leendertse. Klootwijk, geb. Rhoon 26-8-1797,  
  ged. ald. 3-9-1797, ovl. IJsselmonde 
  20-2-1843, dochter van Leendert Ariënsz. Kloot- 
  wijk (1766-1826) en Adriaantje  
  (Jaantje) Bastiaansdr. van der Spui (1762-1800). 

  Kinderen uit dit huwelijk: 
  1.  Aaltje Kranendonk, geb. IJsselmonde 6-12-1818, ovl. ald. 30-4-1819. 
  2.  Willem Kranendonk, geb. West-Barendrecht 18-12-1819, ovl.  
   IJsselmonde 11-5-1904. 
  3.  Adriaantje Kranendonk, geb. West-Barendrecht 18-12-1821, ovl.  
   IJsselmonde 18-1-1900. 
  4.  Wouter Kranendonk, geb. West-Barendrecht 22-12-1822, ovl. ald. 27-12-1822. 
  5.  Leendert kranendonk, geb. West-Barendrecht 02-11-1824, ovl. ald. 4-2-1875. 
  6.  Wouter Kranendonk, volg IV. 
  7.  Arij kranendonk, geb. West-Barendrecht 14-03-1828, ovl. Rotterdam  
   16-12-1896. 
  8. doodgeboren dochter, West-Barendrecht 20-12-1830. 
  9.  Aaltje Kranendonk, geb. West-Barendrecht 15-12-1831, jong overleden. 
  10.  Jan Kranendonk, geb. IJsselmonde 1-9-1833, ovl. ald. 29-8-1835. 
  11.  Aaltje Kranendonk, geb. IJsselmonde 2-6-1835, ovl. Rotterdam 2-4-1902. 
  12.  Jan Kranendonk, geb. IJsselmonde 13-12-1840, ovl. ald. 13-1-1899. 

IV.  Wouter Kranendonk, arbeider, geb. Barendrecht 19-11-1825, ovl. IJsselmonde  
  11-1-1898. Huwt Barendrecht 5-5-1849 met Ariaantje Moerkerk(e), geb. Charlois  
  5-5-1822, ovl. IJsselmonde 11-2-1901, dochter van Jan Jacobsz. Moerkerke  
  (1778-1842) en Marrijgje Gerritsdr. van der Giessen (1790-1869) 

  Kinderen uit dit huwelijk: 
  1.  Jan Kranendonk, geb.IJsselmonde 20-2-1850, ovl. ald. 22-7-1938 
  2.  Johanna Kranendonk, geb.IJsselmonde 20-2-1850, ovl. ald. 25-3-1863 
  3.  Willem Kranendonk, geb.IJsselmonde 17-4-1852, ovl. ald. 27-3-1930 
  4.  Jacob Kranendonk, geb. Charlois 8-2-1855, ovl. IJsselmonde 20-2-1904 
  5.  Leendert Kranendonk, geb.Charlois 8-2-1855, ovl. Rotterdam 20-1-1917 
  6.  Maria Kranendonk, geb. IJsselmonde 15-3-1858, ovl. ald. 15-3-1858 
  7.  Marius Kranendonk, volg V. 
  8.  Arendje kranendonk, geb. IJsselmonde 26-2-1863, ovl. ald. 5-3-1863 
  9.  Gerrit Kranendonk, geb. IJsselmonde 26-2-1863, ovl. ald. 5-3-1863 
  10.  Wouter Kranendonk, geb. IJsselmonde 26-2-1863, ovl. ald. 10-3-1863 
  11.  Jannigje Kranendonk, geb. IJsselmonde 6-1-1866, ovl. ald. 28-4-1866 

Vlasboeren aan het werk in het veld 
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V.  Marius Kranendonk, arbeider, geb. 12-11-1859, ovl. ald. 6-2-1897. Huwt  
  Ridderkerk 6-11-1879 met Teuna Rijsdijk, geb. IJsselmonde 8-5-1856, ovl. ald.  
  13-12-1933, dochter van Adrianus Rijsdijk (1828-1881) en Jacoba van Valen  
  (1828-1895). 

  Kinderen uit dit huwelijk: 
  1.  Wouter Adrianus Kranendonk, volg VI. 
  2.  Adrianus Wouter Kranendonk, geb. IJsselmonde 1-10-1882, ovl. ald. 20-4-1901 
  3.  Willem Kranendonk, geb. IJsselmonde 12-8-1885, ovl. Huizen 20-5-1961. 
  4.  Jacoba Kranendonk, geb. IJsselmonde 6-6-1888. 
  5.  Johanna Adriana Kranendonk, geb. IJsselmonde 26-1-1892. 
  6.  Adriaantje Plonia Kranendonk, geb. IJsselmonde 4-9-1894. 
  7.  Marius Kranendonk, geb. IJsselmonde 5-4-1896. 

VI.  Wouter Adrianus Kranendonk, tuinder en metaalbewerker, geb. IJsselmonde  
  6-2-1880, ovl. ald. 11-4-1937. Huwt IJsselmonde 14-1-1909 met Geertrui van der 
  Stel, geb. Charlois 8-2-1880, ovl. IJsselmonde 26-5-1940, dochter van Pieter van 
   der Stel (1844-1896) en Pietertje Zevenbergen (1849-1930) 
 
  Kinderen uit dit huwelijk: 
  1.  Trijntje Kranendonk (1914-1998) 
  2.  Marius Kranendonk (1916-1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Uitsnede uit de Kadastrale kaart van het eiland IJsselmonde uit 1848 (bij de pijl ligt de Smeetslandsedijk) 
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De Smeetslandsedijk, overblijfsel van een eeuwenoude dijk 
Door Marian Groeneweg 

 
Overal in IJsselmonde is nog goed te zien dat er een lange “dijk”-geschiedenis aan het ge-
bied verbonden is. Dat er vandaag de dag nog sporen van het verleden zijn te vinden, lijkt 
minder voor de hand te liggen. Zo is de Smeetslandsedijk een restant van een eeuwenoude 
dijk. Wat is hier tegenwoordig nog van terug te vinden? Hieronder volgt een kleine zoek-
tocht naar het verleden. 
 
Dijk uit de Middeleeuwen 
Voor de aanleg van de Smeetslandsche dijk moeten we terug naar het einde van de Middel-
eeuwen. In 1444 kreeg meester Arend van der Woude een vergunning om een polder aan te 
leggen: Polder Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland. De polder werd be-
grensd door de Smeetslandsedijk in het noorden, de Hordijk in het oosten en de Wester 
Hordijk in het zuiden. Voor de aanleg van deze dijken werden landarbeiders aangenomen uit 
voornamelijk westelijk Noord-Brabant. Het werk begon in maart en in juni moesten de dij-
ken al klaar zijn, omdat de dijkwerkers dan naar huis gingen om te oogsten. De aarde voor 
de dijk kwam van het terrein dat net buiten de nieuwe polder lag. De grond werd naar de 
dijk gebracht op berries en draagbaren. Twee jaar later brak bij een stormvloed de Hordijk 
door, wat er voor zorgde dat de polder pas in 1459 klaar was.  
 
Van de Oosthoek naar de Hordijk 
De Smeetslandsedijk begint bij het kruispunt Dordtsestraatweg, Slinge en Spinozaweg. Deze 
kruising ligt, gezien vanuit Charlois, in het oosten en werd daarom de Oosthoek genoemd. 
Het eerste deel van de dijk tot aan de Molenvliet is nog redelijk intact. Het had niet veel ge-
scheeld of het hoge gedeelte was afgegraven, zodat er een groot vlak terrein zou zijn ont-
staan. Dat is gelukkig door de hoge kosten niet gebeurd en kunnen we nu nog een glimp van 
het verleden zien. 

Smeetslandsedijk in vroegere tijden.  
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Voorbij de Molenvliet, dat destijds de Groenedijk heette, liep tot 1941 de dijk door en werd 
de Smeetslandsche Lagedijk genoemd. Nu bevindt zich daar de Aristotelesstraat. Via een 
spoorwegovergang liep de dijk door tot aan de Hordijk, met boerderijen, boerenwoningen 
en daar achter landerijen. Van dit alles is niets meer terug te vinden. De huizen van de wijk 
Kreekhuizen staan hier nu. Waar nu de sportvelden liggen tussen de spoorweg en Smeets-
landseweg, stond tot 1964 een imposante boerderij uit 1860 van Jan Koolmees, genaamd 
de Groote Stee. 
 
Ook andere boerderijen verdwenen door de stedelijke uitbreidingen. Zoals de grote boe-
renhofstede ‘De Heul’, gebouwd in 1699 en later eigendom van M. Zevenbergen, de hof-
stede ‘De Valk’, gebouwd in 1779, die verder aan het einde van de dijk stond vlakbij de 
kruising met de Kerkedijk/Hordijk en de in het voorgaande artikel beschreven boerderij van 
Wouter Kranendonk en zijn nazaten. Nu rijden hier trams af en aan. 
 
Deel Reyerdijk ook een overblijfsel van de dijk 
Het enige dat nog een beetje is overgebleven van de oude Smeetslandschedijk is het deel 
dat nu Reyerdijk heet. Dit deel vanaf de Kreekhuizerlaan tot aan de Hordijk is nog een over-
blijfsel van de oude Smeetslandsche Lagedijk. Zoals gezegd liep de oude Smeetslandsche-
dijk helemaal door tot aan de Hordijk.  

Aan de Reyerdijk staan nog enkele woningen die ooit tot de oude dijk behoorden, zoals 
nummer 123, dat als schoolgebouw diende. In 1933 is het verbouwd tot wijkgebouw van 
de Nederlandse Hervormde Gemeente en is nu het onderkomen van Woonvisie Makelaars. 
Deze huizen aan de Reyerdijk zijn dus één van de weinige overblijfselen van de eeuwenou-
de Smeetslandschedijk. 

Schoolgebouw aan de Reyerdijk (nu Woonvisie) 
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Uit de nalatenschap van  de vader van Jenny Nieuwstraten 
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Stamboomcafé i.s.m. de Bibliotheek IJsselmonde 

Op donderdag 18 juni was het dan zover, de aftrap van het Stamboomcafé in de 
Bibliotheek IJsselmonde aan de Herenwaard. Peter den Hartog en Nico Verweij 
van het Streekarchief Eiland IJsselmonde namen plaats in de bibliotheek tenein-
de personen met allerhande genealogische vragen te woord te staan. Wilma van 
Beek van de Bibliotheek faciliteerde het geheel en nam de PR voor haar reke-
ning. Met gebruikmaking van een internetverbinding en een mooie grote flat-
screen TV van de Bilbiotheek werden de bezoekers te woord gestaan en werden 
wat handige tips en trucs ter plekke getoond en uitgelegd. In de twee uur die er 
voor waren uitgetrokken werd dit eerste Stamboomcafé goed bezocht en smaakt 
het zeker naar meer, aldus Nico, Peter en Wilma. 

A D V E R T E N T I E 
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AANWINSTEN: 
 
Uit de nalatenschap van de heer 
C.G. Verhoef hebben wij de volgende 
voorwerpen mogen ontvangen: 
a. Kinderwandelwagentje; 
b. Stoof met aardewerk kolenbakje; 
c. Antiek strijkijzer; 
d. Kaarsendover; 
e. Model van een boeren hooiwa-

gen; 
f. Model van een oude eg. 
 
 
Tevens werden de onderstaande boeken ontvangen: 
 
1. Rotterdam 650 jaar, 50 jaar wederopbouw door H. Baaij 
2. Gouden Reddingen, K.N.Z.H.R.M.   door S. Zeeman 
3. Schip van de eeuw, Liberty, Victory, C3 en alle 

verdere standaardschepen onder Nederlandse 
vlag       door A. Zuidhoek 

4. Wij pakken alles! Honderd jaar Frans Swarttouw 
(1887 - 1987)      door K. de Gast, B. Oosterwijk &  
        W. de Regt 

5. Rotterdam een haven in beweging   door R. van Rikxoort & I. Blom 
6. Holland Amerika Lijn, zo was het   door R. Holdermans 
7. Tuinstad Tuindorp een sociaal monument  door H. van Eijk 
9. Waalhaven 1920-1940, ontstaan en ondergang 

van een luchthaven     door J.L. Arense 
Vastmaken! Geschiedenis van de Rotterdamse 
havensleepvaart     door C. Hoogslag 

10. 50 jaar geleden, 50 jaar verder, Februariramp 
1953       door R. Antonisse 

11. Oog voor Rotterdam     Uitgave Stadstoezicht Rotterdam 
12. Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld  

(passagiesvaart)     door D. Gorter 
13. Buurten in Rotterdam, speurtocht door een 

wereldstad      door H. Soeters 
14. Rottereurodam, foto/mens/foto/mens  door L. den Harder 
15. Het Sophia Kinderziekenhuis 1863-1975  door M.J. van Lieburg 
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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

