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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 blijven 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: 
In de laatste nieuwsbrief stond al een verzoek aan de donateurs om een bijdrage voor dit 
jaar. In december volgde een schriftelijk verzoek vergezeld van een Kerst- en Nieuwjaars-
groet. We zijn blij dat velen van u al een bijdrage voor dit jaar hebben overgemaakt aan 
ons. Helaas zijn er ook nog een aantal donateurs die dit nog niet hebben gedaan. Wellicht 
is het aan uw aandacht ontsnapt in de hectische dagen rondom de feestdagen, wat wij 
volkomen kunnen begrijpen. Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage voor 1 april over te 
maken zodat wij rekening kunnen houden met de begroting en productie van de volgende 
nieuwsbrief. 

Portretfoto Joke Bruijs  
(Foto: Radio Castricum) 

Uitsnede uit een foto van de oude Sint 
Clara-Stichting  
(Foto: collectie Streekarchief) 
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De lente is weer aanstaande dus wordt het weer tijd voor de grote schoonmaak. Zo ook bij het Streek-
archief. Na de eerste geruchten dat het gebiedskantoor IJsselmonde wellicht zou gaan sluiten, kregen 
wij als bestuur zo’n maand of twee geleden te horen dat dit niet zou gebeuren, sterker nog, de vesti-
ging in IJsselmonde zou een XL vestiging worden. De eerste vreugde over dit bericht werd al snel ge-
temperd, want een XL vestiging bleek ook te betekenen dat de gemeente meer ruimte nodig heeft in 
het gebouw. De afgelopen weken hebben wij als bestuur regelmatig overlegd met de gemeente wat 
voor consequenties dit voor het Streekarchief heeft. 
 
De ruimten die nu door het Streekarchief in gebruik zijn, staan gepland om te worden omgebouwd tot 
consultatiekamers. Dit betekent dat wij de huidige ruimte zouden moeten verlaten. De gemeente is 
echter zeer welwillend om ons toch een nagenoeg gelijke ruimte in het gebouw aan te bieden en het 
ziet er naar uit dat dit ook gaat lukken. Het wordt dus een interne verhuizing in het gebouw aan de 
Herenwaard. De verhuizing zelf, de tijdsplanning, de procedure hoe we potentiële gasten gaan ontvan-
gen en naar de nieuwe ruimte begeleiden, verdere infrastructuur enz. daar wordt nu druk over gespro-
ken, nagedacht en overlegd, maar ondanks de aanvankelijke teleurstelling zijn we positief over de 
verdere invulling. We houden u op de hoogte! 
 
Wel heeft het bestuur in overleg met de vrijwilligers nog eens kritisch naar alle inventarissen en collec-
ties gekeken om te zien wat nu echt op de studiezaal een plek verdient, wat in depot kan worden op-
geslagen en wat afgestoten kan worden. 
 
Dit afstoten houdt nauw verband met de laatste bijeenkomst van de Stichting Rotterdam is vele Dor-
pen, waarvan het Streekarchief de laatste keer gastheer was. Hierin wees secretaris Peter den Hartog 
met een presentatie op het belang van samenwerking onderling en met het Stadsarchief, die ook deel-
nam aan de bijeenkomst. Verderop in dit blad meer hierover. 
 
In de maand maart organiseert het Streekarchief wederom een expositie i.s.m. een lokale kunstenares 
uit IJsselmonde, ditmaal is het Lineke Kwikkers. Zij stelt zich verderop in dit blad aan u voor. 
We zijn verder verheugd dat de website inmiddels weer on-line is en dat we weer “te vinden” zijn. 
Sommige onderdelen worden ondertussen nog verder ontwikkeld en opgebouwd door onze webdesig-
ner.  De webredactie in persoon van Nico Verweij en Marcel Verhoef werkt hard om alle nieuwsberich-
ten, artikelen en webshop onderdelen verder te vullen.  
 
Tenslotte willen wij Wilma de Koning aan u voorstellen. Wilma heeft sinds enkele maanden ons vrijwil-
ligerskorps versterkt. Zij is betrokken bij de het digitaliseringproject “overlijdensadvertenties”, het 
typen van de handgeschreven akten in Word en het daarna verwerken van de relevante (naam)
gegevens in de databank. We heten haar vanaf deze plaats van harte welkom en zijn blij met haar  
bijdragen aan en inzet voor het Streekarchief. 
 

             Namens het Bestuur,   
         Marcel Verhoef 
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Verhalen uit de Hoge Vierschaar: “Verkeerde loyaliteit” 
door Harry Aardoom 

 

Op 18 Juli 1800, “in het zesde jaar van de bataafse vrijheid”, stond voor de Hoge Vierschaar 
van Zuid-Holland terecht “Pieter van der Es, gewezen schout en secretaris op den dorpe 
IJsselmonden, … 44 jaar oud, geboren en wonende in Oost IJsselmonde.”  

Hij was zo dom geweest om in 1797 in te gaan op een verzoek van Johannis Pelser Brum-
mel, een vroegere secretaris van IJsselmonde, die op het moment van dit proces in het 
tuchthuis verbleef vanwege het verduisteren van twintigduizend gulden overheidsgeld en 
valsheid in geschrifte.   

Pieter van der Es werd op 1 April 1795 aangesteld als schout en secretaris van Oost IJssel-
monde, en als gevolg van een ambtelijke reorganisatie werd hij in Maart 1798 schout en 
secretaris van zowel Oost als West IJsselmonde.  

De municipaliteit 1) besloot in December 1797 de jaarlijkse  verpondingen (belasting) over 
1796 en 1797 te innen. De president van de municipaliteit gaf Pieter de opdracht om dat 

belastinggeld naar Den Haag te bren-
gen en daar af te dragen aan “Het 
Comptoir” (centraal belasting kantoor). 
Welnu, de belasting bedroeg 2600 gul-
den over 1796, en 1140 gulden over 
het jaar 1797. In December 1797 reed 
hij met de zakken “met een Chais 2) van 
den stalhouder van Helmont” naar Den 
Haag. Maar in werkelijkheid reed hij 
niet naar Den Haag, maar leende hij 
het eerste portie geld, 2600 gulden, uit 
aan Pelser Brummel, die beloofde het 
snel te zullen terugbetalen. Pelser be-
loofde het tweede portie, dus 1140 

gulden, zelf voor hem naar de Comptoir te brengen. Hij gaf er geen kwitanties voor, want 
goede vrienden moeten elkaar kunnen vertrouwen, nietwaar.  

Later ontkende Pelser Brummel ooit geld van Pieter te hebben gekregen. Dit geld was ook 
niet in de boeken terug te vinden bij het faillissement van Pelser.  

Dus, ja, de Hoge Vierschaar vond dat Pieter gewoon dat geld had gestolen van de munici-
paliteit van IJsselmonde. “Zyn voorgeven van … door Pelser te zijn misleid en door dronken-
schap tot het pleegen van deze zyne misdaden (is gekomen). (Maar) dat hij … door zyn ver-
keerd rapport wel misleid hadde de municipaliteit van IJsselmonden.”  

 Het vonnis, op 18 Juli 1800, was dat hij het tweede portie , 1140 gulden, uit eigen vermo-
gen moest terugbetalen, plus de kosten van het proces. Verder werd hij gedurende tien  
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jaar verbannen “ … uit den bedrijve van Zuidholland jurisdictie van dezen Hove en Hoge 
Vierschaare, mitsgaders uit de stad Dordrecht en Merwede.”  

Het proces gaat eigenlijk over waar je loyaliteit moet liggen als je bent benoemd in een 
ambt. Je belooft dan immers trouw te zullen doen wat van je wordt gevraagd, in het belang 
van de inwoners, de groep. Vriendjespolitiek? Weet dan goed wie je vrienden zijn.  

1) Het college van schout en schepenen (later burgemeester en wethouders) van een plaats 
heette in de Franse tijd na 1795 “Municipaliteit.” 

2) Een koets met paarden er voor. Nu nog soms “een sjees”” genoemd.  
 

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en Hoge Vier-

schaar van Zuid-Holland, 1574 –1811 (1813), nummer toegang 3.03.08.224, inventarisnummer 83, 
dd. 18 Juli 1800. (Bladzijdennummering ontbreekt).  

Bron Afbeelding: Tegelcollectie, Nederlands Tegelmuseum 
 
 

Expositie archeologische vondsten in/op IJsselmonde i.s.m. BOOR 
 
Gedurende de maanden mei en juni organi-
seert het Bureau Oudheidkundig Onderzoek 
Rotterdam (BOOR) in samenwerking met het 
Streekarchief Eiland IJsselmonde een exposi-
tie. 
 
Deze expositie omvat een selectie van de 
diverse archeologische opgravingen in de 
regio IJsselmonde. De gevonden voorwerpen 
zijn van eeuwen terug en geven een beeld 

hoe destijds in en rondom IJsselmonde gewoond en geleefd werd. 
 
De expositie vindt plaats in de publieksruimte 
van de Stadswinkel IJsselmonde en is geopend 
gedurende de openingstijden van de Stadswin-
kel. De voorwerpen worden getoond in drie 
vitrines en op enkele panelen treft u nog meer 
informatie aan over de archeologische opgra-
vingen. 
 
Nadere Informatie over de opening van de 
expositie, vergezeld van een uitnodiging om 
deze bij te wonen, ontvangt u als donateur nog 
via de post. 
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Louis van Roode 
 
door  Marian Groeneweg 

 

Tijdens Open Monumentendag 2015 ontdekte ik in de eetzaal van 
het voormalig Zusterhuis van het Zuiderziekenhuis een prachtige 
wandschildering. Het bleek gemaakt te zijn Louis van Roode in 
1950. Van Roode was een belangrijke en bekende Rotterdamse 
beeldhouwer, graficus en kunstschilder en heeft de stad een aantal 
fraaie kunstwerken nagelaten.  
 
Louis werd als Aloysius Maria de Roode op 20 juni 1914 geboren in 
Delft als zoon van Marcus de Roode en Catharina Johanna Bonnet. 
Reeds in 1917 verhuisde hij met zijn ouders naar Rotterdam en op 
8-12-1948 werd de naam De Roode om onbekende redenen gewij-
zigd in Van Roode.   
 
Louis studeerde aan de Academie van Beeldende Kunst in Rotter-
dam. Voor de Tweede Wereldoorlog werkte hij vooral als graficus 
en reclametekenaar. Na de oorlog was hij betrokken bij diverse 
wederopbouwprojecten van Rotterdam. Zijn samenwerking met 
architecten Evert en 

Herman Kraaijvanger leverde hem meerdere 
opdrachten op voor monumentale versierin-
gen aan gebouwen, zoals het mozaïek aan het 
Holbeinhuis Roterodamum (1954) en het Sta-
tionspostkantoor (1959). 
 
Monument De Wacht 
Eén van zijn bekendste werken is het Monu-
ment De Wacht, dat staat op de Algemene 
Begraafplaats Crooswijk (1946). Het is een 
oorlogsmonument ter herdenking aan Wim 
Hartman, Han Oudwater en Geurt Bosch, 
medewerkers van het ondergrondse verzets-
blad De Wacht die door de Duitse bezetter op 
8 maart 1945 werden gefusilleerd. Het monu-
ment bestaat uit een zuil waarin een gezicht 
is uitgebeiteld, waarboven twee handen die 
een hakenkruis vermorzelen. Op de sokkel 

staat de tekst: 'Voor vrijheid gevallen'. Dit 
monument werd op 5 januari 1947 onthuld 
door burgemeester Oud. 

Foto: Wikipedia / Monument De Wacht  
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Van Roode richtte in 1951 samen met andere bekende Rotterdamse kunstenaars de kunste-
naarsgroep 'Argus' op. Samen met Gust Romijn en Piet Rovers behoorde hij in de jaren 50 
tot de 'Venstergroep', bestaande uit jonge Rotterdamse grafici. 
 
Een klein overzicht van zijn werk: 

 Het gezin, Westblaak, Rotterdam (1960) 

 Mozaïek in het Dijkzigt Ziekenhuis (1961) 

 Kunstwerk zonder titel aan gebouw Argonautenweg 55, Schiebroek (1962) 

 Versiering kantoor Boompjes 250 (datum onbekend) 
 
Komt Klaroentje terug? 
Louis ontwierp diverse betonplastieken. Zo 
ook het mozaïek voor het Sint Clara Zie-
kenhuis van Sante Clara, in de volksmond 
‘Klaroentje’ geheten. Dit mozaïek hing in 
de hal van het administratiegebouw dat in 
1961 aan het gebouwencomplex was toe-
gevoegd. Na de sloop van deze gebouwen, 
enkele jaren geleden, is het mozaïek ver-
dwenen. Gelukkig is het onlangs terugge-
vonden en hopelijk komt het op een mooie 
plaats in het Maasstadziekenhuis  te hangen. 
 
Later hield hij zich voornamelijk bezig met abstracte schilderkunst. Van Roode heeft enkele 
jaren in zijn atelier gewerkt aan de Smeetslandsedijk, in een ‘Omniet-woning’. Dit gedeelte 
van de dijk is verdwenen, alsmede de dijkhuisjes en boerderijen. Het heet hier nu Aristote-
lesstraat. 
Van Roode stierf op 18 februari 1964, op 49-jarige leeftijd. 
 
Naschrift redactie: 
Het kunstwerk is tijdens de verhuizing van het ziekenhuis vanuit het oude Clara naar de 
nieuwe locatie in Lombardijen gered door de Kunstcommissie en de Raad van Bestuur. Sa-
men met twee werken van kunstenaar Ubo Scheffers is het werk van Louis van Roode met 
groot vervoer verhuisd naar het nieuwe Maasstad Ziekenhuis in Lombardijen. Hier is zij de 
afgelopen jaren op een onbebouwde vleugel van het ziekenhuis bewaard gebleven. Ander-
half jaar geleden wilde men de vleugel opruimen en Clara moest maar wijken. Dat is dankzij 
een lid van de kunstcommissie van het ziekenhuis voorkomen. 
Kort na dit moment heeft de Erfgoedvereniging Heemschut con-
tact gezocht met het ziekenhuis om Clara, na een lichte restaura-
tie, een eervolle plek in het nieuwe Maasstad Ziekenhuis te ge-
ven. Dit plan wordt in de komende tijd verder uitgewerkt.  De 
doelstelling is om het werk van Louis van Roode voor de zomer 
van 2016 gerestaureerd en geplaatst te hebben. 
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BEKENDE IJSSELMONDENAREN: Joke Bruijs 
 

Joke Bruijs, werd als Johanna Maria 
Bruijs in 1952 geboren in het gezin van 
Kees en Hetty Bruijs. Het gezin be-
stond al uit drie zonen, Cees, Flip en 
Jan, en woonde aan de Moerker-
kestraat in Rotterdam-Zuid. Toen Joke 

drie jaar was verhuisde het gezin naar de Poelenburg nummer 24 
in Zuidwijk. In Zuidwijk woonden veel mensen uit Groningen, Fries-
land en Drenthe, zij trokken na de oorlog allemaal naar Rotterdam 
om in de haven te komen werken. De wijk was dus allesbehalve 
een echte Rotterdamse buurt en je hoorde daar naast een weinig 
plat Rotterdams vele vreemde tongvallen door de straten gaan. 

 
Vader Kees werkte in de haven als 
kraanmachinist, later zou hij op-
klimmen tot ingenieur kranenbouw. 
Naast zijn werk in de haven had 
Kees maar één grote hobby en dat 
was muziek.  
 
Hij kon veel instrumenten bespelen 
en maakte voor de oorlog deel uit 
van “The Four Dutch Serenaders”, 
een close harmony groep opgericht 
door Johnny Hoes. Er werden num-
mers gespeeld van The Mills Bro-
thers, Bing Crosby, The Andrew 
Sisters, gewoon op straat. Kees was 
toen een jaar of vijftien, een jochie 
nog.  Hij ging naar school nog, maar 
hij kon heel goed scatten, zoals ze 
dat vroeger deden: 
“skoebliejoebedoeba…”, hij kon dat 
geweldig, volgens Johnny Hoes, en 
hij had er ook een heel apart stem-
metje voor.  
 
Hij verdiende er geen geld mee, het 
was gewoon een hobby. Centen 
werden er in de haven verdiend.  

door Marcel Verhoef 

Joke Bruijs, 9 maanden oud 

Kees Bruijs 2e rechts, Johnny Hoes vooraan voorover bukkend 
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Joke groeide dus op in een heel muzikaal gezin. Er was altijd muziek in huize Bruijs. Veel 
klassiek, maar toch ook veel uit het American Songbook, Amerikaanse Jazz en lichte mu-
ziek uit musicals en films. Joke groeide op met Bigbands, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, 
Sara Vaughan en Count Basie. Haar muzikale smaak heeft ze dus van huis uit meegekre-
gen.  
 
Veel geld kwam er niet 
binnen in het gezin, maar 
ondanks dat was het gezin 
Bruijs een heel warm nest 
vol met humor. Vader 
Bruijs gaf niet zoals zoveel 
mannen die tijd zijn loon-
zakje af aan zijn vrouw, 
maar gaf haar wat hij 
dacht dat ze nodig had. 
Moeder Hetty deed haar 
best maar financieel was 
het niet altijd makkelijk 
voor het gezin. Zoals veel 
mensen in die tijd werd er 
ook een kostganger in huis 
genomen, om toch iets 
meer geld binnen te krij-
gen. Een kamer over had-
den ze eigenlijk niet, maar 
nood breekt wetten. 
 
De armoede leverde ook 
spanningen op, zo gingen 
Kees en Hetty in 1960 een 
tijdje uit elkaar. Hetty trok 
samen met Joke in bij Opa 
Bleker in Amsterdam en de 
drie jongens bleven achter bij hun vader in Rotterdam. Joke was toen acht jaar en zat 
ineens in Amsterdam bij de nonnen op school. Gelukkig keerden ze na een paar maanden 
weer terug naar Rotterdam. Joke en haar broers waren gek op vader Kees, een hele lieve 
man maar niet zo’n goede echtgenoot. Op vrijdagavond ging hij na het werk altijd wel 
ergens een borreltje drinken met zijn collega’s, terwijl dat geld voor het huishouden no-
dig was. De zorg voor de kinderen liet hij helemaal aan haar moeder over, maar die kon 
dat soms niet bolwerken. Hetty ging later werken bij de bekende kledingzaak op Zuid, 
Coster (“voor Vader en Zoon”). Later werkten haar broers daar ook en verdiende Joke zelf 
op zaterdag wat bij als hulpkracht. 

        Het gezin Bruijs, Kees en Hetty, Cees, Flip, Jan en Joke... 
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Ook op het toneel staan was een meisjesdroom van Joke. Op de lagere school nam ze al 
deel aan toneel en trad ze al op tijdens afscheidsfeestjes van de zesde klassen. Op elfjarige 
leeftijd schreef zij al in een opstel: “Ik ben Jopie Bruijs en ik wil graag zangeres en actrice 
worden, maar daar moet je heel veel talent voor hebben, en daar moet je ook heel hard 
voor werken, maar ik wil dat heel graag. Als het me niet lukt, dan word ik dierenartsassis-
tente…” 
 
Zelf had Joke geen platenspeler, maar haar broer Flip wel. Flip was een beetje het buiten-
beetje in het gezin, hij voetbalde niet zoals haar andere broers, en was creatiever. Hij 
speelde zelf een beetje gitaar en kocht vooral popmuziek. Via hem maakte Joke kennis met 
Helen Shapiro, Cliff Richard en Dusty Springfield. 

 
Na de lagere school kreeg Joke het advies 
om naar de MULO te gaan. Zij koos ech-
ter, tegen de zin van haar ouders in, voor 
de huishoudschool, want daar gingen al 
haar vriendinnen heen. Het bleek toch 
niets voor haar te zijn, ondanks goede 
cijfers (behalve voor breien en borduren) 
stapte ze over naar de MULO op de SLinge 
en ging zij later naar de detailhandel-
school aan de Karel Doormanstraat. Ze 
maakte echter geen van beide opleidin-
gen af, want ze had het toen al te druk 
met optreden. 
 

Begin jaren zestig, Joke zat toen nog in de brugklas, werd zij zangeres bij de Spitfires. Ze 
hadden een schare fans, niet alleen in Zuidwijk, maar tot in Friesland en Noord-Brabant, 
waar ze ook geregeld optraden. Na een succesvolle deelname aan een talentenjacht kwam 
zij in beeld bij het VARA dansorkest waar zij na een korte auditie werd aangenomen.  
 
De eerste schreden in de revue volgen op het 
toneel in Het Witte Paard te Oostende. Echt 
bekend wordt zij als ze toetreedt tot de 
Mounties van Piet Bambergen en René van 
Vooren en gaat werken met Don Quishocking, 
een van de bekenste cabaretgroepen van die 
tijd. 
 
Op 18-jarige leeftijd leerde Joke Gerard Cox 
kennen. Gerard kwam ook van Zuid en zat op 
de Zuider Toneelkring, een amateurtoneelge-
zelschap waar Joke’s oom voorzitter van was. 
Het duurt echter nog tot 1977 dat zij met hem in het huwelijk treedt. 

vlnr. Heddy Tigchelaar, Herman Bout, Ton Hol, John 
Steenkamp en Joke Bruijs 1968.  

Huwelijk Gerard Cox en Joke Bruijs in 1977 
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Doordat beiden het erg druk met hun carrières hebben groeit het stel uit elkaar en in 1984 
is het huwelijk definitief voorbij. 

 
In 1991 trouwt ze met Boris Bayer, een telg van de Bayer familie die 
zij een jaar eerder had leren kennen. Hoewel het de eerste jaren 
heel goed gaat tussen hen loopt dit huwelijk uiteindelijk in 2002 op 
de klippen als Joke de ontrouw van haar man zat is en er een streep 
onder zet. 
 

In 2003 treedt Joke op met Frits Landesbergen. Hij begeleidt haar 
tijdens een jazz optreden en vraagt haar of ze  zin heeft een plaat 
op te nemen met meer van dit soort jazz nummers. Zo ontstaat 
een samenwerking die resulteert in haar eerste jazz solo CD “Close 
to me” en een relatie. Sinds 2004 woont Joke samen met Frits. 
  
In 2006 breekt een donkere periode aan voor Joke aan. Nadat zij 
heeft meegedaan aan een bevolkingsonderzoek naar borstkanker, krijgt zij het bericht dat 
er ‘iets’ gevonden is. Het blijkt een voorstadium van kanker te zijn en Joke moet een borst-
besparende operatie ondergaan. In juni vind de operatie plaats en in augustus staat zij al 
weer te zingen op het jazzfestival in Naarden. Een grote overwinning voor haarzelf, ‘s 
avonds treed  ze nog ergens op in Rotterdam, ze is niet van plan om bij de pakken neer te 
gaan zitten. Optreden is haar therapie. 
 
Hoewel gescheiden van Gerard Cox staan zij nog heel vaak met elkaar op het toneel en voor 
de camera. Hoewel Joke vele rollen heeft gespeeld, wordt zij het meest bekend als Nel, de 
vrouw van Jaap Kooiman (gespeeld door Gerard Cox) in “Toen was geluk nog heel gewoon”. 
 
In  2003 ontvangt Joke Bruijs uit handen van de toenmalige burgemeester van Rotterdam, 
Ivo Opstelten de Erasmusspeld. Zij ontvangt deze vanwege haar verdienste op het gebied 
van cultuur. 

 
Momenteel staat Joke weer met Gerard Cox 
op het toneel met de voorstelling “De Oase 
Bar” over de kroeg van Jaap en Arie Valkhoff. 
 
BRONNEN: 
1. “Swingend door het leven”, door Ben Valk- 
      hoff (Trichis Publishing BV 2012) 
2. Wikipedia, “Joke Bruijs” 
3. Biografie op www.jokebruijs.nl 
4. Eigen onderzoek Streekarchief Eiland 
     IJsselmonde. 

FOTO’s: 
Tenzij anders vermeld zijn de foto’s afkomstig uit het boek “Swingend door het leven”. 

Toen was geluk…        Foto: ANP Historisch Archief   
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EXPOSITIE LINEKE KWIKKERS 

Ook dit jaar wil het Streekarchief graag lokale kunstenaars een podium geven om hun werk 
aan een groter publiek te tonen.  
 
Gedurende de periode 18 maart tot en met 
31 maart 2016 is er in dit kader een exposi-
tie van een selectie van het werk van Line-
ke Kwikkers. 
 
De officiële opening zal op vrijdag 18 maart 
om 14.00 uur plaatsvinden in de publieks-
hal van het Gebiedskantoor aan de Heren-
waard 23. De bezoektijden zijn gelijk aan de 
openingstijden van het Gebiedskantoor. 
 
Lineke is op latere leeftijd met tekenen en 
schilderen begonnen. In 2007 startte zij 
met een cursus mandalatekenen en heeft 
gedurende vijf jaren de cursus gevolgd. 
Vervolgens heeft zij zich vanaf 2009 verder 
bekwaamd bij de schildersclub in het wijk-
gebouw “De Dijk”.  
In 2012 is tijdens een groepsexpositie van de schildersclub haar eerste schilderij verkocht. 
 
Juli 2012 heeft Lineke de overstap naar de Chabotgroep in Oud-IJsselmonde gemaakt. Waar 
zij nog steeds de lessen van Marjolein Speelman volgt. 
 
Om zich verder te bekwamen volgt Lineke ook workshops en lessen bij Karin Touw. 
Het werk van Lineke bestaat voornamelijk uit acryl maar zij experimenteert ook met andere 
mediums. Inspiratie haalt zij uit waarnemingen in haar omgeving, de natuur, tijdschriften of 
tijdens de lessen. 
 
Het leukste en ook wel het moeilijkst vindt zij echter het vrije werk, gewoon maar beginnen 
en dan ontstaat er een schilderij. 
 
In 2014 heeft Lineke meegedaan met het “Kijkfestijn” in IJsselmonde en heeft toen de Pu-
blieksprijs gewonnen. In 2015 was zij met haar werk ook aanwezig bij “Kijk op kunst”. 
 
Naast de bezichtiging tot en met 31 maart 2016 kunt u haar werk ook op haar website be-
kijken (www.linekekwikkers.nl). Wilt u informatie dan kunt u Lineke benaderen via   
info@linekekwikkers.nl.  
 
 

http://www.linekekwikkers.nl
mailto:info@linekekwikkers.nl
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BIJEENKOMST MET DE STICHTING ROTTERDAM IS VELE DORPEN 

Op 9 februari jongstleden is de stichting Rotterdam is Vele Dorpen (SRivD) bijeengekomen. 
Deze stichting is eigenlijk een overkoepelend orgaan van alle historische verenigingen bin-
nen Rotterdam. Het Streekarchief is dan ook lid van deze stichting evenals Insula Mundi uit 
IJsselmonde. 
 
In plaats van de gebruikelijke agenda met algemene onderwerpen en ruimte voor elke ver-
eniging en stichting om te vertellen wat ze organiseren en verder hebben gedaan, was nu 
het grootste gedeelte van de agenda ingeruimd voor een gezamenlijke presentatie van het 
Streekarchief en het Stadsarchief Rotterdam over hun verdergaande samenwerking bij het 
digitaliseren van voor IJsselmonde interessant materiaal. Na-
mens het Streekarchief voerde Peter den Hartog en Marcel 
Verhoef het woord en namens het Stadsarchief waren Ronald 
Grootvelt en Daniël van Bokhoven aanwezig.  
 
Na een welkomstwoord door Luuk de Boer, de voorzitter van 
SRivD, zette Peter den Hartog in een presentatie uiteen hoe de 
samenwerking tussen het Streek- en het Stadsarchief is ont-
staan en hoe die in de afgelopen jaren steeds meer vorm heeft 
gekregen. 
 
Een belangrijk ander deel van de presentatie ging over het bezit van het Streekarchief en 
de overige organisaties. Het Streekarchief heeft transcripties en fotokopieën uit vele omlig-
gende gemeenten en dorpen, waarschijnlijk weten de lokale historische verenigingen niet 
eens dat we die hebben. Het voorstel van het Streekarchief is om hier (veel) meer rucht-
baarheid aan te geven (zowel tussen organisaties onderling als extern naar buiten toe) en 
dit materiaal ook ter beschikking te stellen aan de betreffende historische vereniging als 
die daar interesse in heeft. Dit dan wel op voorwaarde dan men de transcripties of het ge-
scande materiaal dan ook weer ter beschikking stelt aan het Streekarchief als donerende 
partij. Als voordeel zien wij hierin dat wij zelf niet alles hoeven te digitaliseren en het 
(originele) materiaal een thuis krijgt op de plek waar dit het beste tot zijn recht komt. Vele 
handen maken ook in dit geval licht werk. 

 
Hierna was het woord aan Ronald Grootvelt van het 
Stadsarchief die de mogelijkheden van het Stadsarchief 
om de verschillende historische organisaties te onder-
steunen, toelichtte. Daniël van Bokhoven gaf tenslotte 
een korte inkijk in de nieuwe opzet van de website van 
het Stadsarchief en lichtte daarvan de toekomstige mo-
gelijkheden toe. 
 
Het was een interessante avond die smaakt naar meer. 
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Een straat in IJsselmonde: “Backershagen” 
 
door Gijs den Hartog 

 
In IJsselmonde, in de wijk Groenenhagen ligt de Backershagen. In deze wijk hebben de stra-
ten bijna allemaal het achtervoegsel “hagen”. De straatnamen in de wijk Groenenhagen heb-
ben veelal aardrijkskundige namen, bijvoorbeeld namen van buurtschappen en landgoede-
ren. Niet altijd is het gehele woord een aardrijkskundige naam. Soms geldt dit slechts voor 
het eerste gedeelte ervan. 
Backershagen is een landgoed in Wassenaar. Het ligt tussen Rijksstraatweg N44 en de Bac-
kershagenlaan. In 2007 wees de toenmalige minister van Onderwijs en Cultuur het landgoed 
aan als monument. In 2011 deed de rechter de uitspraak dat het landgoed een monument 
zou blijven. 
 

Landgoed Backershagen en haar bewoners 
Bekend is dat er rond 1400 al op deze plaats werd ge-
woond. Op 25 mei 1681 kocht Dr. Joan van Wassenaer 
uit Amsterdam uit een failliete boedel 17 hectare grond 
in Wassenaar met een woning, een schuur, een boom-
gaard en een hooiberg. Hij bouwde er een boerderij 
maar overleed op 1 september van datzelfde jaar. De 
weduwe bleef er wonen tot zij op 12 mei 1723 op 68-jarige leeftijd overleed. 
In 1723 erfde Maria Clara van der Hagen het landgoed van haar grootmoeder, samen met 
haar broer Petrus en haar zuster Johanna Elisabeth. Hun vader Johannes werd in 1704 predi-
kant in Amsterdam, en woonde aan de Leliegracht, hun moeder Clara Elisabeth was kort 
daarna op 27-jarige leeftijd overleden en de grootmoeder had zich over haar kleinkinderen 
ontfermd. 
 

Cornelis Backer en Maria Clara van der Hagen 
Maria Clara trouwde op 14 december 1723 met Cornelis Backer één van de zes kinderen van 
Mr Willem Backer en Magdalena de la Court. Cornelis en zijn echtgenote woonden eerst in 
Amsterdam. De boerderij was verhuurd maar had enkele kamers waar zij konden logeren. 
Rond 1726 besloot Cornelis Backer zijn beide zwagers uit te kopen. De acte werd in 1728 
getekend. Ook kocht hij een naast Backershagen gelegen stuk land bij van 11 hectare, waar-
op een stenen boerderij stond met aangebouwde stallen. In de 15de eeuw stond deze hoeve 
bekend als de Capoenshoeve of Capoenshofstede, genoemd naar een voormalige bewoner, 
Jacob Capoens, die er rond 1400 woonde. 
 
Cornelis Backer begon plannen te maken om naast de hoeve een herenhuis te bouwen; het 
huis kwam in 1731 klaar en werd tezamen met de bijgebouwen omringd door een gracht. De 
oprijlaan van oude eiken werd verlegd, en vier van de oude eiken werden verplaatst en leven 
nog steeds. Langs de nieuwe oprijlaan werden jonge linden geplant en het ijzeren toegangs-
hek dateert uit deze periode. 
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Pas na 20 jaar huwelijk kregen Cornelis en Maria Clara een zoon, Willem Jan en een dochter 
Clara Elisabeth. Enkele jaren later namen ze Johanna Mieris in huis, de kleindochter van schil-
der Frans van Mieris. Haar vader Willem van Mieris, die op latere leetijd blind werd, woonde 
ook op Backershagen en overleed daar in januari 1747. Willem Jan en Clara Elisabeth stierven 
ongehuwd. 
 
In 1748 werden alle regenten van Amsterdam door Willem IV ontslagen, waarna Cornelis 
Backer permanent op Backershage woonde. Na Maria Clara's overlijden in 1765 begon hij het 
park aan te leggen met allerlei beekjes, en in 1771 kwam er een theekoepel en in 1772 een 
Anglo–Chinese tuin met een hertenhuisje bij. Ook liet hij een schelpengrot bouwen. 
Toen dit alles voltooid was werd de naam van de buitenplaats veranderd in Backers-Hagen. 
Enkele jaren voor zijn overlijden kocht hij, op naam van zijn twee kinderen, nog ongeveer 25 
hectare bij. De akte werd in 1772 getekend. Er stond een stenen boerderij met aangebouwde 
stal op, en er waren twee hooibergen. Verder was het vrij kaal, wat hij niet erg vond want hij 
wilde hiermee zijn park uitbreiden. 
 
Hij was inmiddels zeer slechtziend en overleed in 1775, net als Maria Clara op Backershagen. 
Zijn kinderen, die naast Backershagen al 25 hectare grond hadden, kregen Backershagen. 
Willem overleed in 1780, Clara Elisabeth moderniseerde de oude boerderij en liet daar een 
kamer in Louis XIV-stijl inrichten. 
 

Prins Frederik van Oranje Nassau (1797-1881) 
In 1837 werd Backershagen verkocht aan de 51-
jarige Jhr. mr. Jan de la Bassecour Caan (1786-1842) 
en zijn echtgenote Jonkvrouwe Maria Charlotta 
Jacoba van der Heim (1796-1866), ver familielid van 
de familie Backer. De Caans hadden vijf dochters en 
twee zonen, toch is die familie inmiddels uitgestor-
ven. In deze periode kocht Prins Frederik het aan-
grenzende landgoed de Paauw waar hij ging wonen. 
Caan overleed in 1842. Mevrouw Caan verkocht 
Backershagen aan prins Frederik in 1846. Hij woon-
de er tijdens de wintermaanden, terwijl hij 's zo-
mers op Huize De Paauw woonde. De prins was al 
eigenaar van Raaphorst en Ter Horst, beide aan de 
andere kant van de huidige A44, in 1854 kocht de 
prins ook Groot-Haesebroek en boerderij De drie 
Papagaaien.  
 
Hij liet door Zocher Jr. Engelse landschapstuinen 
aanleggen die voor een groot deel onaangetast zijn. 
Zocher kapte bijna alle linden van de oprijlaan, en 
legde vijvers en boomgroepen aan. Om van Backershagen en De Paauw een geheel te maken  
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werd de sloot die beide landgoederen scheidde, grotendeels gedempt. In 1877 werd de 
boerderij op Backershagen afgebroken en het huis verkleind, aangezien het huis meer voor 
gasten bestemd was, de kas en de stallen bleven. 
 
Ook Prins Hendrik, broer van Willem III, gebruikte Backershagen veel als zomerverblijf. Toen 
bleek dat het te klein geworden was, werd er aan de linker kant een uitbouw gemaakt. Deze 
kon de voordeur vervangen, waarna van de hall een salon werd gemaakt.  
 
Als zeeman had prins Hendrik veel gereisd en o.a. een bijzondere pioensoort meegenomen, 
die in de kassen van Backershagen werd gekweekt. De eerste echtgenote van prins Hen-
drik, prinses Amalia, kwam twintig jaar lang regelmatig op Backershagen, ook nadat Prins 
Hendrik in 1849 stadhouder in Luxemburg werd. Zij zal ook vaak bezocht zijn door haar goe-
de vriendin koningin Sophie. Na het overlijden van Prins Frederik was het landgoed van zijn 
jongste dochter Prinses Marie (1841-1910), getrouwd met prins Wilhelm von Wied.  
 
Haar oudste zuster was toen al koningin van Zweden. Zij verkocht in 1898 Groot-Haesebroek 
aan een particulier en Raaphorst, Ter Horst en Eikenhorst in 1903 aan de koningin. Backers-
hagen en De Paauw bleven over en werden pas na haar dood verkocht. 
 

Splitsing 
Backershagen stond dus jarenlang leeg voordat het weer werd verkocht. Het werd nu opge-
splitst in drie landgoederen: Backershagen, Wiltzanck en de Hartenkamp. Backershagen be-
hield het huis, de dienstwoning, de schelpengrot en 24 hectare grond. De theekoepel en de 
daarbij gebouwde keermuur hoorden bij de Wiltzanck. 
 
In 1935 werd het huis gemoderniseerd, maar op 21 januari 1974 werd het door brand ver-
woest, waarna het park werd verwaarloosd. In 1985 werd het huis afgebroken en in oude 
stijl opgebouwd, het was in 1987 klaar. Aan beide zijden van het voorplein werden apparte-
menten gebouwd. 
 
De toegang tot het landgoed is aan de Backershagenlaan, naast het Rijnlands Lyceum. Er is 
een gietijzeren hek bij de brug. 
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Juffrouw van Duijn en haar kleuterklas aan de Bovenstraat 
 
door Marian Groeneweg 

 
Van mevrouw Malherbe van Duijn , ontvingen we enkele foto’s en kopieën uit het dagboekje 
van haar moeder. De kopieën en foto’s hadden betrekking op het privé kleuterklasje dat zij 
was gestart aan de Dorpstraat nu Bovenstraat, op 1 maart 1938 te IJsselmonde. Van de ver-
slagen van de opening en de openbare les die werd gehouden op 29 juli 1938, waarbij haar 
bevindingen na het eerste half jaar van het bestaan van het klasje werd opgetekend in haar 
dagboek. 
 

Maart 1938 
Op 1 maart 1938 werd er gestart met een eigen kleuterklasje met gemiddeld vijftien kinde-
ren. Het lokaaltje was gezellig versierd en hier en daar lag fröbelwerk tentoongesteld, er 

waren die dag veel bezoekers met bloemen. 
 
Alvorens met mijn relaas te beginnen, moet ik vertel-
len dat de laatste gewone dag, wat betreft het zingen 
zeer slecht was. Maar ik dacht een slechte generale, is 
een goede uitvoering. Met die gedachte probeerde ik 
die nacht kalm te gaan slapen. S ’morgens natuurlijk 
vroeg wakker en opgestaan. Ik zou n.l. met moeder 
gaan lopen, omdat Cock van de Treek dan met mijn 
fiets kon komen, vanwege dat zij al een halfuur lopen 
achter de rug had. Half negen vertrekken en de eerste 
ontmoeting bij school was met Guus Claus die hard 
lopende op mij afkwam: `juffrouw, juffrouw, hoe laat 
mag ik binnenkomen-?  “Kwart over negen hoor”. En 
zo kwamen dan de eerste aan de deur rammelen, 
Guus samen met Arie Taselaar. Arie met strobloemen: 

Ik heb ze zelf mogen kopen en heb deze gekozen omdat ze goed blijven. Daar arriveerde Bas 
Holl met 20 gebakjes in de vorm van een soes met chocola erover, dan een ceremonieus en 
twee zilveren ballen als ogen en leuk hoedjes erop. Van Servaas Bakker, limonade gekregen 
omdat hij over een paar dagen jarig was. 
 
De moeder van Claus vroeg nog of er limonade was, anders zou zij daar voor zorgen. Zij 
bracht twee zakken chocola mee. Gelukkig had ik de kinderen mandjes laten maken gevuld 
met een goedkoop snoepje en had dus van mijn kant ook een traktatie. Zo´n vijfentwintig 
dames, achter in het lokaal, deelden mee in de snoeperij en dat was reuze gezellig. Vijf mi-
nuten over half tien kon de eigenlijke les beginnen, die ik opende met een kort welkom en 
clementie te vragen voor de jeugdige debutanten. Eerst gezamenlijk gezang en veder ver-
schillende versjes met aankleding. Guus als herbergiertje in de dop, als verkeersagent, aan-
geduid door gestreept kartonnen manchetten, drie kleintjes van drie jaar als haasjes, en  
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bruin mutsje en oren van bruin crêpepapier op. Kees van Rooijen bracht een auto, gezeten 
in een echte kinderauto. Bas Holl speelde voor timmerman en een andere Basje Vrijhof zong 
in zijn eentje een slaapliedje, waarbij hij onderwijl de pop in het wiegje legde, terwijl  zijn 
broertje Leentje Vrijhof, helemaal alleen, “In Den Haag daar woont een graaf” zong. Hun 
moeder was zo verrukt, dat ik hen geleerd had, dat zij mij een doos bonbons offreerde. Zo 
deed elk wat hem het beste lag. Het lukte boven verwachting goed en er was telkens ap-
plaus. Verscheidene moeders in tranen, maar ook de vrolijke noot ontbrak niet. Servaas, 
ieder ogenblik staande, “Mooi he, Moe?”. Je snapt wel. Na het gezang heb ik wat kleuters 
gymnastiek laten doen, wat ook zeer gewaardeerd werd. Af en toe wat rust met traktatie, 
anders kwam alles niet op. Het laatste half uur legplaten laten doen en vrij spel met winkel 
en blokken, terwijl de moeders konden rondlopen. Nu er was veel goeds te horen en alleen 
waren het er over eens dat ik in korte tijd veel had bereikt en ik met ieder ander klasje kon 
wedijveren. Een jong meisje van zestien jaar dat net haar eindexamen Mulo had gedaan en 
op aanraden van Mevr. Holl, met haar moeder meekwam om te kijken, wordt na de vakantie 
mijn assistente. Het zijn gegoede mensen en hoef ik niets te geven en ze is heel blij dat ze 
komen mag. Alles bij elkaar een dag om nooit te vergeten. Van Bas en Leentje kreeg ik na 
afloop een doosje cho-
cola, omdat zij goed 
gezongen hadden. O, 
die moeder is toch zo 
dankbaar en tevreden. 
Dat waren ze allemaal, 
ieder op zijne wijze, 
met bloemen, gebak, 
chocola enz. Met ar-
men vol bloemen ging 
ik naar huis, nu vakan-
tie.  
 

Oktober 1983  
De kleuterklas bestaat 
een half jaar en er is 
veel te vertellen, veel 
liefs en ook minder 
liefs. Wat doe je een hoop ervaring op. De eerste weken waren moeilijk. Het viel de meesten 
niet mee, aan de orde en regelmaat te wenen. Buiten spelen is toch anders dan om netjes 
aan tafel een legplaat te maken. Toch al doende leert men na de eerste moeilijke maand 
ging het al beter. De meeste mijner leerlingen zijn jongens, groot al, rond vijf jaar en slechts 
enkele meisjes. Van elk afzonderlijk wil ik vertellen over hun geestigheden en hoe ze in het 
half jaar gevorderd zijn. 
Theo Küling: Groot, drie jaar en lijk wel vijf. Nog zie ik hem binnenkomen, heel erg verlegen 
achter vader weg kruipend. Met moeite wordt zijn jasje en mutsje uitgetrokken en dan al 
sjorrend en trekkend aan vaders been is hij in het lokaal. Nu moet hij weg zien te komen en 
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na Theo gelijmd te hebben om 
naar de boten buiten te komen 
kijken,. Theo bemerkt dat hij 
voor de gek gehouden is, vliegt 
brullend de gang op om na-
tuurlijk niets te vinden van zij 
vader. Woedend is hij, ik wist 
niet dat er in zo’n klein kereltje 
zo wanhoop kon huizen. Het 
duurde even voor dat hij zich 
aan de andere kinderen had 
aangepast. Nu is hij de beste 
maatjes met Kees Vroege, het 
welopgevoede zoontje van de 
dokter. Er  is een half jaar voorbij en nu komt Theo alleen, al huppelend, vaak met bloemen 
voor de juffrouw. 
 

Enkele anekdotes 
Leentje van Zanten: drie jaar, die eens zei, “juffrouw help u me even met opruimen want 
mijn handjes zijn zo klein. 
Bas Holl: zes jaar, leuk en ondeugend, “juffrouw, heeft u die klei uit de grond gegraven. 
Nelly Bodegom: zij heeft een diergaarde gemaakt, keurig in één woord en dan na entree 
betaald te hebben, vraag ik waar de dieren zijn. “De beesten zijn ziek.” zie daar haar verkla-
ring voor de lege hokken. 
 
Dan was er bijvoorbeeld nog Danie Tuinenburg drie jaren  Clasientje de Klerk, een lief meis-
je, Jantje Roos is pas nieuw en nog wat stil. Mijn eerste kennismaking met Bas en Leentje 
Vrijhof, broertjes, was met twee verlegen kleine jongentjes van drie en vier jaar. Zij waren 
de eerste schooldag zeer bedeesd en hielden elkaar bij de hand. Nu kwamen ze aangehold 
om maar als eerste bij me te zijn en komen nu dolgraag naar school ,trouwen dat doen zij 
allen , geen enkele uitzonderd . Kortom, alle ouders zijn tevreden. Hun kinderen worden 
bezig gehouden en leren spelenderwijs orde, regelmaat en spelen. De meeste kinderen 
hebben altijd buiten gespeeld en zijn dan aan hunzelf overgelaten geweest. Nu doen ze 
thuis wat ze op school hebben geleerd. Hun juffrouw is hun alles en weet alles beter dan 
moeder. 
 
Met diverse oefeningen tracht men in de les van elke groep er enkele te gebruiken. ver-
schillende oefeningen kunnen  gecombineerd worden o.a. arm, romp, rug, beenoefeningen 
maar ook buitenoefeningen. 
 

September 1938 
In september 1938 werd de Kleuterklas gesloten wegens het heersen van kinderverlam-
ming. 
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Op de onderstaande Nationale Feestdagen is het Streekarchief gesloten: 
 

Goede Vrijdag  vrijdag   25 maart 2016 
2e Paasdag   maandag   28 maart 2016 
Koningsdag  woensdag   27 april 2016 
Hemelvaartdag  donderdag   5 mei 2016 
-    vrijdag   6 mei 2016 
2e Pinksterdag  maandag   16 mei 2016 
 

A D V E R T E N T I E 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

Groot Rotterdams Molenboek, deel 1 Centrum en Overschie 

Koos Rotteveel, Hans van Krimpen, Bas Koster en Arnoud Voet  
Windmolens in Rotterdam door de eeuwen heen, het tweede deel waarin onder 
andere IJsselmonde wordt behandeld is reeds in het bezit van het Streekarchief, 
waarmee dit eerste deel de “verzameling” compleet maakt..   

Het Boek van de Arbeid, een bloemlezing uit de Nederlandse literatuur 

met betrekking op de arbeid van 1880 tot heden (1957) 
Samengesteld door: K. Boon, S. Carmiggelt, A. Pleysier en J. Winkler 
Een boek van de Arbeiderspers uit 1957 met Prenten, foto’s en vooral verhalen en 
teksten met betrekking tot het vraagstuk van arbeid uit de Nederlandse literatuur. 
Boek is geschonken door Dhr. Mr. N.W.J. Swaneveld, voorzitter van de gebiedscom-
missie IJsselmonde. 

50 jaar energiek in de Nederlandse samenleving 

Uitgebracht door de NAM 
De NAM in foto`s 1947-1997 . Een prentenboek over de geschiedenis van de 
NAM en haar positie in de Nederlandse samenleving en het Nederlandse land-
schap. 

Het Hollands landschap als kunstwerk 

Samengesteld door: J. van Eldonk en J. Peereboom Voller 
Een ieder maakt zijn eigen landschap. Ook een stadsbewoner kent zijn dagelijkse 
landschap en heeft een idee van het landschap buiten die stad. Met de toene-
mende urbanisatie van Nederland ontstaat het idee dat het oorspronkelijke land-
schap verloren gaat.   

Rotterdam Verleden Tijd 

A. Gordijn 
fotoboek van het verdwenen vooroorlogse Rotterdam, maar met veel onbekend 
materiaal, alles ontleend aan de collectie historische en topografische foto's van 
het gemeentearchief.  De bijschriften munten uit in exacte datering, gedegen 
informatie en vermelding naam fotograaf. Veel kijkgenot en herinneringsstof 
voor - vooral oudere - Rotterdammers van nu en vroeger.  

Tabak, tabakspijpenmakers en hun producten in Rotterdam (1600-
1675)  
J. van Oostveen 
 Bekend zijn de witte kleipijpen uit de 17de eeuw, waarvan zo vaak fragmenten 
('pijpekoppen') worden gevonden. Hierover is nu een nieuw boek verschenen, dat 
wel een standaardwerk mag worden genoemd . 
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Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
 
Bezoekadres: Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam 
Postadres: Brittenoord 32, 3079 KB Rotterdam 
Website: www.streekarchiefijsselmonde.nl 
E-mail: info@streekarchiefijsselmonde.nl 
Telefoon: (010) -  4829768 of (06) - 253 933 99  (alleen tijdens openingstijden)      

 

    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: 
Bij het OV Knooppunt Keizerswaard hebben tramlijn 2 en 23 en de buslijnen 70, 76 en 83 
hun halte. Aan de Groeninx van Zoelenlaan (halte Keizerswaard) stoppen buslijnen 90, 91, 
143, 144, 183 en 691.  
 

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

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

