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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: 
 

Het Streekarchief is wegens vakantie ge-
sloten van 9 juli 2016 tot en met 21 augus-
tus 2016. Op maandag 22 augustus 2016 
kunt u weer bij ons terecht en staan wij—
geheel uitgerust—weer voor u klaar... 

Willie Batenburg  
(Foto: AD.nl 16-02-2011) 

Afbeelding van prehistorische jager-
verzamelaars (Bron: de canon van Cuijck) 
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In onze nieuwsbrief Voorjaar 2016 deelden wij u mee dat onze nieuwe locatie aan de Heren-
waard nog niet bekend was. Maar daar is gelukkig verandering in gekomen. Het Streekar-
chief gaat verhuizen naar de tweede verdieping en onze opslagruimte komt op de begane 
grond.  
De gemeente zit midden in het aanbestedingsproces van de verbouwing van de begane 
grond. Zodra de aannemer bekend is worden wij geïnformeerd. Volgens de laatste berichten 
zouden de werkzaamheden in juli/augustus moeten plaatsvinden. De aanpassing van onze 
ruimten heeft vanuit de gemeente prioriteit. 
 
Ook dit jaar zal het Streekachief weer met een stand op de Paardenmarkt aanwezig zijn. De 
markt wordt op 29 juni 2016 gehouden. Onze stand staat naast de stand van Insula Mundi in 
de Adriaen Janszkerk.  Voor verdere informatie over de Paardenmarkt verwijzen wij naar de 
website van de Paardenmarkt (http://www.paardenmarktoudijsselmonde.nl).  
 
Onze nieuwe website gaat steeds meer gevuld worden. De laatste items worden opgepakt 
en we hopen u in de komende periode van veel informatie te voorzien. Marcel Verhoef 
heeft menig uurtje aan de totstandkoming van de site gewerkt en mag trots zijn op het re-
sultaat. 
 
Blij verrast waren we dat bij de opening van de expositie “De Archeologie van IJsselmonde” 
zoveel personen blijk van hun belangstelling gaven. We merken ook dat aan de reacties van 
de personen in de wachtruimte van de publiekshal dat de expositie zeer gewaardeerd 
wordt. Deze expositie vinden wij weer een mooi voorbeeld van het samenwerken tussen 
partijen. En dan specifiek tussen BOOR en de vertegenwoordigers van de gemeente Rotter-
dam die het pand aan de Herenwaard beheren. 
Een foto impressie van de opening en de getoonde voorwerpen in de vitrines vindt u op on-
ze website onder het kopje “Nieuws”.  
 
Zoals elke vereniging/stichting zoeken ook wij vrijwilligers. De werkzaamheden die gedaan 
kunnen worden zijn voor eenieder te doen. Er  wordt geen specifieke kennis gevraagd. Ook 
is het mogelijk om thuis voor het Streekarchief te werken. Heeft u interesse dan kunt u via 
info@streekarchiefijsselmonde.nl of telefonisch (010-4829768) contact opnemen. 
 

         Namens het bestuur, 

         Gijs den Hartog 
         voorzitter 

mailto:info@streekarchiefijsselmonde.nl


4 

 

De oudste sporen van bewoning  op IJsselmonde 
 

door Marcel Verhoef 
 

Rivierduinen 
Waar nu een tramremise staat in Re-
ijeroord aan de rand van de Rotter-
damse wijk Beverwaard in het gebied 
IJsselmonde, hebben aan het einde 
van de laatste IJstijd mensen ge-
woond. In de ondergrond ligt een ri-
vierduin, in de prehistorie een hoog-
gelegen plek in het landschap. Een 
ideale plek om te wonen in die tijd!   
 
Rivierduinen ontstonden meer dan 10.000 jaar geleden, aan het eind van de laat-
ste IJstijd. In een koud en onbegroeid landschap werd zand uit een brede rivier 

(Tramremise Beverwaard,  Fotograaf: Koos Spindler)  
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duinen. Later werd het warmer. Het ijs smolt en er ontstonden moerassen. In dit 
waterrijke gebied kozen de mensen de droge, hoger gelegen rivierduinen als plek 
om te wonen. In de loop van de tijd raakten het rivierduinen bedekt met dikke la-
gen klei en veen. 
 

Eerste boeren in de regio  
In 2008 heeft het BOOR in de bouwput voor 
de tramremise een opgraving uitgevoerd. 
Een groot gedeelte van het rivierduin met de 
prehistorische bewoning is opgegraven. Het 
duin bleek vaak door mensen bezocht te zijn 
geweest. De laatste bezoekers zijn de eerste, 
beginnende boeren geweest. Zij leefden 
vooral van de jacht en visvangst. Hun nala-
tenschap bestaat uit aardewerkscherven en 
gereedschap van vuursteen. Het gereed-
schap omvat pijlspitsen en schrabbers die 
rond 4500 voor Christus zijn gebruikt. 
 

9000 jaar oud 
Nog ouder zijn drie kuilen die ongeveer 9000 jaar geleden zijn gegraven. In de kui-
len zijn gecremeerde menselijke skeletresten gevonden, dit zijn dus crematiegra-

ven. In deze donker gekeurde kuilen vinden de archeologen 
menselijke crematies, gereedschap en verbrand bot. Daarbij 
lag gereedschap, zoals een slijpsteen en deze ‘Geröllkeule’; 
een ronde, doorboorde steen. Men weet niet precies waar 
deze steen voor diende. Misschien was het een onderdeel 
van een stok om mee te graven of werd de steen als stamper 
gebruikt. Naast mensenbotten zijn ook 
verbrande dierenbotten gevonden, van 

de oeros en een wild zwijn. De crematiegraven zijn door de 14C 
onderzoek (een dateringsmethode die werkt met koolstof) ge-
dateerd tussen 7500 en 7000 jaar voor Christus. 
 

Onderdelen van deze vondsten zijn nog tot 16 juni te zien in de 
Expositie “De Archeologie van IJsselmonde” in de Stadswinkel 
IJsselmonde en na die datum nog enkele weken in de Bibliotheek van IJsselmonde. 
 
Bron: 
Rapport 439: Rotterdam Beverwaard Tramremise  (vindplaats 13-83) 
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Korte onderrichting en en nuttige wenken voor gehuwden (1913 en 1931) 
 

door Wilma de Koning 
 

Af en toe loop je tegen een document 
aan waarvan je denkt dat daar niet zo-
veel bijzonderheden in kunnen staan. 
Dat waren ook de gedachten bij het inkij-
ken van het trouwboekje van de oma en 
opa van mijn echtgenoot, die uit Roosen-
daal komt en een katholieke achtergrond 
heeft. 
 
De oma en opa van mijn echtgenoot zijn 
in 1914 gehuwd en kregen bij hun huwe-
lijksplechtigheid in de rooms katholieke 
kerk het boekje “Korte Onderrichting 
over het Huwelijk “(uitgegeven in 1913), 
uitgereikt. Dit boekje  begint met een 
onderrichting van het Huwelijk .  
“Het Huwelijk is het Sacrament, waar-
door man en vrouw zich tot echtge-
nooten verbinden en genade ontvangen, 

om de plichten van den huwelijken staat naar behooren te vervullen, het Huwelijk 
dient gesloten te worden voor den pastoor der parochie, hieruit volgt, dat het bur-
gerlijk huwelijk van een katholiek gedoopte voor God en voor H.Kerk geen geldig 
huwelijk is, met wien het ook wordt aangegaan”. 
 
Het onderricht wordt in dit boekje weergegeven door vraag en antwoord.  Bijvoor-
beeld: “Welk zijn de plichten der echtgenooten jegens elkander?”. Eén van de ant-
woorden is: “de man moet voorzien in het onderhoud zijner vrouw en voor haar 
zorgen; en wederkeerig moet de vrouw haren man, als haar hoofd, met eerbied en 
achting behandelen, hem in alles, wat goed en eerbaar is, gehoorzaam en onder-
danig zijn en met vlijt en spaarzaamheid het huishouden besturen”. 
 
Er is ook een hoofdstuk gewijd over de “Plichten der Ouders jegens hunne Kin-
deren“. Ook hierin een vraag: “Wat moeten de ouders daarvoor doen vóór de ge-
boorte?”. Het antwoord is: “Zodra ouders bemerken, dat God hun huwelijk met een 
kind zal zegenen, moeten zij: God dagelijks bidden, dat het kind levend moge gebo-
ren worden en de genade van het H. Doopsel ontvangen”.  
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Zo gaat het onderricht verder, wat ik u niet wil onthouden is het stukje over het do-
pen van een kindje die in stervensgevaar verkeert na de geboorte.  “Bestaat er ge-
vaar, dat het kind zal sterven, voordat het door den priester hetzij in de kerk hetzij 
aan huis gedoopt kan worden, dan moeten de ouders zorgen, dat het te huis door 
een der aanwezige personen worde gedoopt; want in tijd van nood mag en moet ie-
dereen doopen. Vader en moeder echter mogen hun kind slechts dan doopen, wan-
neer er niemand tegenwoordig is, die goed kan doopen”. 
 
Het Doopsel was alleen geldig wanneer het doopwater op het hoofd van het kind 
werd gegoten en wel zo dat het water vloeit en tegelijk moest gezegd worden: “Ik 
doop U in den naam des Vaders, en des Zoons en des Heilige Geestes”. 
 
Ouders hadden ook verplichtingen  
“hunne kinderen te beminnen voor 
hun tijdelijk en eeuwig welzijn te zor-
gen”. De verplichtingen voor het tijde-
lijk welzijn is, “voor het leven en de 
gezondheid hunner kinderen zorgen, 
hun kost en kleeding verschaffen en 
hen tot een passenden staat en stand 
in de maatschappij te brengen”. Voor 
het eeuwig welzijn, het zielenheil: “te  
zorgen door 1 onderrichting, 2 be-
straffing en 3 door goed voorbeeld”. 
 
Over de gezondheid van de kinderen 
moest ook gewaakt worden en indien 
nodig een arts inschakelen en zijn or-
ders opvolgen en niet luisteren naar 
“buurvrouwenpraatjes”. 
 
Aangezien in dit boekje 12 kinderen 
ingeschreven konden worden en er 
totaal 15 kinderen in dat gezin gebo-
ren zijn, kregen de opa en oma in 
1936 de vernieuwde versie “Korte On-
derrichtingen en nuttige Wenken voor 
Gehuwden” (uit 1931).   
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Wat bij het doorlezen 
van dit boekje de aan-
dacht trekt zijn de arti-
kelen over de zwanger-
schap en bevalling van 
de vrouw, in deze versie 
zeer uitgebreid, en wat 
gedaan moet worden 
ten aanzien van het ge-
boren en ongeboren 
kind. Aanbevelingen en 
onderrichtingen, die de 
gezondheid van het kind ten goede diende te komen, maar ook onderrichtingen 
wat men moest doen om het (ongeboren) kind te dopen.  
 
Vanzelfsprekend diende de moeder “Vóór de geboorte van het kind alles te ver-
mijden, waardoor het leven van het kind in gevaar kan komen”.  
 
Elk “risico” dat een kind niet werd gedoopt werd uitgesloten door het navolgen-
de: “Verkeert het kind bij geboorte in gevaar, dan moeten de ouders zorgen, dat 
het thuis gedoopt wordt” en “elk kind, dat geboren wordt binnen de eerste 7 
maanden der zwangerschap (miskraam), wordt geacht in onmiddellijk stervensge-
vaar te verkeeren en moet dus terstond gedoopt worden”.  
 
Het volgende is ook opvallend: “Soms gebeurt het, dat het hoofdje en aangezicht 
van het pasgeboren kind in doodsgevaar met een dikke vetlaag bedekt is. Daar dit 
een beletsel kan zijn, dat het water met de huid van het hoofd zelf in aanraking 
komt en het Doopsel daardoor eenigszins gevaar loopt ongeldig te worden toege-
diend, moet men in zulk geval eerst het hoofdje, althans een deel ervan, even af-
wrijven (niet wasschen) met een droog doekje en eerst daarna doopen”.  
 
Ook als de vrouw een vloeiing had gaf men aan hoe te handelen: “Wanneer de 
vrouw, die meent zwanger te zijn, een vloeiing heeft, dan moet zij onderzoeken, of 
zich daarin ook een blaasje bevindt. Zoo ja, dan zit er in dat blaasje een vruchtje, 
en dat vruchtje moet gedoopt worden. Daartoe dompelt men het blaasje zoo 
spoedig mogelijk in een kom met water (liefst lauw water, als men dit onmiddel-
lijk bij de hand heeft), make onder water het blaasje open en zeggen onmiddellijk 
daarna: .Indien gij gedoopt kunt worden, dan doop ik U in den naam des Vaders 
en des Zoons en des Heiligen Geestes. Terwijl men de doopwoorden voleindigt, 
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Adviezen ten aanzien van de voeding van het kind werden ook gegeven. Enkele 
voorbeelden zijn: “De  moedermelk is voor het kind de eenige goede voeding” en 
“Bij de voeding met moedermelk groeit het kind zonder stoornissen op en wordt 
het veel beter bestand tegen al de ziekten van den kinderleeftijd dan het kunstma-
tig gevoede kind”. Een standpunt dat nu ook nog vele voorstanders kent.  
Ook wordt gewezen op de regelmaat van voeden en de duur: “Wil men hebben, 
dat het kind altoos rustig zij, dan zorge men het steeds precies op tijd te voeden 
en te laten slapen, bij elken maaltijd moet het gereinigd worden en niet eens of 
tweemaal daag zoals vaak gebeurt”.  Het een- of tweemaal per dag verschonen 
doet de wenkbrauwen lichtelijk fronsen. Dat is in deze tijd niet meer voor te stel-
len. 
 
Er wordt gewezen op het schoonhouden van de flessen en spenen; “Men zij over-
dreven zindelijk met de flesschen en spenen. Men bedenke dat fleschkinderen bui-
tengewoon vatbaar zijn voor ingewandsstoornissen en de geringste fout tegen de 
zindelijkheid zich aan het kind wreekt”. 
 
En waarschijnlijk voor de ouderen onder ons is het volgende advies herkenbaar: 
“Een der voornaamste zaken bij opvoeding is regelmaat: voeding steeds op het-
zelfde uur, slapen steeds op hetzelfde uur, ’s avonds vroeg naar bed, ’s morgens 
altoos op hetzelfde uur opstaan”. Waarschijnlijk zal tegenwoordig, in het haastige 
leven van ouders, tegen vorengenoemd adviezen over de regelmaat in het leven 
van een baby iets anders worden aangekeken.  
 
Vele artikelen in beide boekjes hebben een verwij-
zing naar het katholieke geloof en hoe het katholie-
ke geloof door de gehuwden en ouders moet wor-
den toegepast maar het verrastte dat er ook vele 
adviezen werden gegeven over het verzorgen van 
een kind.  
 
Mocht u belangstelling hebben voor de totale in-
houd van beide boekjes, waarin ook artikelen over 
bijvoorbeeld “Vrijwillige onthouding” zijn opgeno-
men, “het dopen van kinderen met veel haar” dan 
kunt u dit aangeven via ons e-mailadres  
info@streekarchiefijsselmonde.nl of via één van 
onze andere contactmogelijkheden vermeld op de 
achterzijde van dit kwartaalbericht.  
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BEKEND IN IJSSELMONDE: Willy Batenburg 
 

door Marcel Verhoef 
 

Mijn eerste ontmoeting met Willy, zoals de op 27 
juli 1927 in Zaltbommel geboren Willem Hendrik 
van Batenburg werd genoemd, was eind jaren ‘80, 
begin jaren ’90 in Café ‘t Haantje aan de Bierens 
de Haanweg in Lombardijen. Het verlegen, grappi-
ge oude mannetje trad daar, al voordat hij zelfs 
landelijk bekend werd, regelmatig op. Eén van de 
uitbaters, Wil Wolters, haalde Willie dan met de 
auto op in Dordrecht, gaf hem patat met biefstuk en wat te drinken in het café en 
Willy trad dan vervolgens de hele zaterdagavond op. Na het optreden werd Willy, 
ook nog een kleine vergoeding rijker, dan weer netjes thuisgebracht door Wil. Vol 
bewondering kon ik naar de autistische Willy kijken hoe hij daar, gekleed in zijn 
Tiroler pakje met zijn banjo, uitgejouwd en bejubeld, zijn optreden weggaf als een 
grote ster en daar zelf ook met volle teugen van genoot.  

 
Willy was autistisch. En in 
zijn eigen wereld was Willy 
van Batenburg een hele 
grote ster. Nadat hij ruim 
vijftig jaar ploeterde, be-
reikte hij begin jaren ne-
gentig het hoogtepunt van 
zijn carrière: in 1993 scoor-
de hij een Top 20-hit met 
het zelfgeschreven num-
mer Oene Meine Masj Ti-
rol.  
 

 
Sinds dat succesje ervoer Willy het leven alsof hij een idool was. Hij had fans en 
optredens in het hele land. En als we Willy zelf mochten geloven, was hij inmiddels 
het succes van een artiest als Lee Towers voorbijgestreefd. 
Natuurlijk was Willy in werkelijkheid slechts een semi-beroemdheid. Hij werd voor-
al bekend binnen het bruiloften- en partijencircuit. Hoewel hij zo zijn succesjes 
heeft gekend, waaronder dus die hit uit 1993, en een album uit diezelfde tijd dat 
enkele maanden in de album-Top 100 stond. 
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Zo’n twee keer per week trad Willy op. En heus niet altijd voor een klein publiek. Hij 
was te gast in een overvolle Rotterdamse Kuip in de rust van een wedstrijd van Fey-
enoord.  

 
 

Willy had nog wel meer spraakmakende optredens op zijn naam staan, want hij 
gold namelijk als het lievelingetje van veel artiesten binnen het Nederlandse lichte 
amusementscircuit. Toen Marco Borsato bijvoorbeeld meer dan 100.000 singles 
van “Dromen Zijn Bedrog” had verkocht, organiseerde de platenmaatschappij een 
exclusief privé-feestje in een kasteel. Borsato’s toenmalige vriendin had de organi-
satie laten weten dat het volksidool geen groter plezier kon worden gedaan dan 
een optreden te regelen van, jawel Willem van Batenburg, de zanger die volgens 
zijn visitekaartje een repertoire bracht van Country & Western en een vleugje Tirol. 
Zo geschiedde. 
 
En wie trad er op toen René Froger een vrijgezellenfeest gaf, in de periode dat de 
chansonnier zijn ‘lost weekend’ beleefde - op Froger’s uitdrukkelijke verzoek nog 
wel? Inderdaad, de zingende cowboy uit Dordrecht. 
Dus Willy had alle reden om zichzelf een grote ster te vinden. 

Willy in de Kuip (Foto: M. Sterrenburg) 

Vervolg op blz. 14 
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Willy’s, overigens lichte, autistische neigingen hielden in dat hij bepaalde geestelij-
ke eigenschappen niet beheerste, zoals het vermogen om zijn eigen leven te orga-
niseren. Of om simpele handelingen te verrichten zoals telefoneren, schrijven en 
rekenen. Daarentegen kon hij dingen die binnen zijn belevingswereld vielen, zoals 
de muziek, ontzettend goed onderscheiden en onthouden. Als je Willy vroeg wie er 
in de Electronica’s (bekend van de Vogeltjesdans) zaten, lepelde hij zonder enige 
problemen alle namen van de groepsleden op. Het telefoonnummer van Lee To-
wers? Willy had het paraat, ook al dateerde het misschien wel van 1980. 
 
Willy was geen zware autist omdat hij redelijk veel sociale vaardigheden en kennis 
van de wereld had. In zijn omgeving zei men daarom gewoon dat Willy “simpel” 
was. Daarbij kwam ook nog dat hij een boerenslimheid had waar weinigen tegenop 

konden. 
 
Willy reageerde vaak een beet-
je gepikeerd als je hem naar 
zijn ‘anders zijn’ vroeg. Dan zei 
hij: “Volgens mij zijn degenen 
die zeggen dat ik gek ben, ge-
woon jaloers. Als je zoveel suc-
ces hebt als ik, kun je volgens 
mij niet gek zijn. En ik leid een 
prachtig leven. Veel van m’n 
leeftijdsgenoten zitten achter 
de geraniums. Ik niet. Ik speel 
veertien instrumenten en ik 
spreek mijn talen. En ik kom 
lekker veel onder de mensen. 
Wie doet me dat na?” 
 
En meestal herhaalde hij zo’n 
reeks opmerkingen een keer of 
vijftig op een dag, zodat er uit-
eindelijk niemand meer was die 
hem nog tegen durfde te spre-
ken. 
 

Vervolg van blz. 11 

Willy als zingende cowboy (Foto: R. Boon) 
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Rondom Willy bestond een kleine organisatie van mensen 
die hem hielpen om hem zijn leventje te laten leiden. Zo 
had je het echtpaar Corry en Frits, dat bij hem in de straat 
woonde. Corry kookte ’s middags voor Willy als hij niet 
lunchte op de sociale werkplaats waar hij vroeger ook 
werkte. Dit deed ze sinds Willy zijn moeder in de jaren 70 
verloor. Ook ruimde ze Willy’s huis op en zorgde voor wat 
aanspraak als Willy alleen thuis was. Haar man Frits deed 
Willy’s financiën. Dat was lang niet altijd makkelijk. Toen 
de zanger een flinke aanslag van de belasting kreeg, von-
den Corry en Frits, als het aan hen lag, dat Willy had mo-
gen stoppen met zijn optredens. Financieel en lichamelijk 
was dat veel verstandiger, zo vertelden ze hem keer op 
keer. Maar Willy peinsde er niet over.  
Hij genoot van zijn wekelijkse optredens met een gedre-
venheid die je meestal alleen bij kinderen ziet. 

 
Willy leidde een uiterst sober leven, daarom kon hij het hoofd makkelijk boven wa-
ter houden. Het is iets wat hij had overgehouden uit zijn jeugd. De muzikale familie 
Van Batenburg leefde immers altijd al op kleine voet. Vader was timmerman. In de 
weekeinden trok het gezin, met Willy als enig kind, erop uit om op straat of in een 
café te gaan spelen. Ze hadden geen telefoon. De lamp in de woonkamer was een 
eenvoudig peertje. Gewassen werd er in een tobbe. ’s Nachts werd zelfs het licht in 
de koelkast uitgedraaid. De angst voor een berooide oude dag zat er goed in. 
 
Nadat zijn vader in 1964 jong overleed, moest 
Willy voor het geld zorgen. Voor zijn inpak-
werk op de sociale werkplaats ontving hij een 
uitkering. Veel was het niet, vandaar dat Willy 
een talent ontwikkelde voor het verkrijgen van 
optredens. Zonder schroom stapte hij in de 
jaren zestig en zeventig een bruiloft binnen 
om te zeggen dat hij was gevraagd om op te 
treden. Eerst zei hij dat tegen de zaaleigenaar. 
En als die om was, begon hij hetzelfde verhaal 
nog eens op te hangen tegen de bruid en brui-
degom. De truc werkte altijd. Vooral omdat 
niemand in het gezelschap het mannetje, dat een enorme contrabas op zijn fiets 
had meegevoerd, durfde te weigeren. 

De 70 jarige Willy  (Foto:  

De Dordtenaar) 
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De keerzijde van zo’n 
avond was overigens 
wel dat Willy veel te 
bescheiden was om een 
goed honorarium te 
vragen voor zo’n optre-
den. Hij nam wat men 
hem gaf. En zo bleven 
hij en zijn moeder al die 
tijd arm. 
Soms kreeg hij wel een 
redelijke vergoeding 
voor zijn schnabbels bij 

gerenommeerde acts. 
Zo speelde Willy ooit een blauwe maandag de contrabas bij het Radio Showorkest 
van Theo Uden Marsman, omdat de oorspronkelijke bassist, volgens Willy dan, altijd 
dronken kwam opdagen. En Willy deed ook wel eens mee met The Drifting Five met 
voorman Leen Huizer, later bekend als Lee Towers. “Met Willy erbij was het altijd 
lachen”, zei Towers ooit in een interview. 
 
Wally McKey was jarenlang de begeleider, manager en chauffeur van Willy. Zij leer-
den elkaar in de 1988 kennen. McKey werkte destijds voor Veronica’s Roadshow, en 
het viel hem destijds al snel op dat hij met de kleine man uit Dordrecht een bijzon-
der talent in huis had. Niet alleen zong Willy van Batenburg zijn eigen liedjes over 
uiteenlopende onderwerpen als Tirol, de bevrijding en buurvrouw Corry, maar ook 
zong hij deze liedjes in een zelfverzonnen brabbeltaaltje van halve Duitse en Neder-
landse woorden en ging hij gekleed in een Tiroler lederhosen en hoge kniekousen. 
Het bij de roadshows aanwezige publiek viel en masse voor deze zachtaardige mal-
loot, enerzijds uit hilariteit en anderzijds uit respect voor z’n leeftijd. Volgens McKey 
“was er iets aan Willy wat anderen ontberen: een onbevangenheid die mensen on-
middellijk ontroerde”.  Het begin van hun samenwerking viel precies samen met  
Willy’s pensionering. Vanaf zijn 61ste hoefde hij namelijk niet meer dagelijks naar de 
sociale werkplaats om Philips-lampjes in te pakken.  
 
Er werden een tweetal CD’s opgenomen, beide werden een financieel debacle en bij 
Willy’s overlijden in 2000 waren de financiële wonden van deze twee projecten nog 
niet helemaal geheeld. Volgens McKey heeft niemand behalve de platenmaatschap-
pij ooit een cent gezien van de opbrengst. 

Willy met de Contrabas (Foto: Stadsarchief Dordrecht) 
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In contrast met deze financiële sof stond het enorme succes in het land. Vooral Ra-
dio Rijnmond ging de kleine zanger enorm promoten. Zo lieten ze hem bijvoorbeeld 
de dagsluiting inspreken. Daarna sloeg de vlam over naar de rest van het land.  
 
In 1994 stond het duo Van Batenburg/McKey op een Utrechts corpsfeest. Het optre-
den verliep, zoals alle andere optredens in die dagen, zeer succesvol. McKey zorgde 
af en toe voor een grappige opmerking, terwijl Willy zong en jengelde op zijn banjo. 
De dolle menigte sloot hem in de armen. In al die jaren kwam het nooit voor dat Wil-
ly bekogeld werd. Of dat men bier over hem heen gooide, hoe dronken de studenten 
ook waren. Er bestond altijd een soort van respect. 
Willy had zich die avond een beetje benauwd gevoeld. Het waren zware weken ge-
weest en hij was erg moe. Toen hij van het podium stapte, miste hij een tree. Hij viel, 
brak zijn stuitbeen en kneusde een aantal ribben. Per ambulance blies de kleine zan-
ger zijn aftocht. 
 
Het incident was voor alle be-
trokkenen het sein dat het zo 
niet verder kon. McKey annu-
leerde een reeks optredens en 
temperde hun beider wens 
om een nieuwe hit te scoren, 
hoewel de enorme 
(commerciële) aandacht voor 
Willy van Batenburg bleef be-
staan. Ook de buren Corry en 
Frits gingen wat strenger op 
Willy letten. Zij zagen de keer-
zijde van zijn succes: de dagen 
dat hij moederloos thuis zat. 
Omdat hij lichamelijk uitgeput 
was. Of omdat hij weer eens 
bijzonder weinig had verdiend aan een optreden. Maar Willy wilde en ging door. Na 
een optreden tijdens het jaarlijkse feest van de Feyenoord supportersvereniging op 
28 januari 2000 werd Willy onwel. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis over-
gebracht, waar hij twee dagen later overleed aan een hartaanval. Willy werd 72 jaar 
oud.   

 
 
 

Bronnen: 
1. Artikel van Martijn Haas in Nieuwe Revu “Willy, eenzaam aan de top”. 
2. Regionaal Archief Dordrecht.. 
3. Eigen onderzoek Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. 

Willem van Batenburg (Foto: Stadsarchief Dordrecht) 
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De kraaiennesten van de Pierenpot 
 
door Marian Groeneweg 
 

‘Waar zijn de kraaiennesten gebleven?’, vroeg een vriend aan me toen we de Van 
Brienenoordbrug passeerden,  ‘Kraaiennesten?’ 
‘Ja, ze noemden het ook Ooievaarsnesten. Van die hoge lichtmasten, die bij de Pie-
renpot stonden’, ‘Pierenpot?’ 
‘Ach, je weet wel; het verkeersplein met al die kronkelende wegen aan de voet van 
de Brienenoordbrug.’ 
 
Als ik later oude foto’s bekijk van de Van Brienenoordbrug, zie ik meteen wat mijn 
kennis bedoelde. De lichtmasten stonden langs de toe- en afvoerwegen aan de zuid-
zijde. Het is duidelijk te zien waarom de Rotterdammers er de bijnamen Kraaiennest 
en Ooievaarsnest aan hebben gegeven. Ook de bijnaam Pierenpot is verklaarbaar 
als je ziet hoe de wegen door en over elkaar lopen op dit IJsselmondse verkeers-
plein.  
 
Tja, waar zouden die Kraaiennesten nu zijn gebleven? Met een beetje googelen vind 
ik een artikel in Het Vrije Volk van 30 mei 1989. Daarin staat vermeld dat er nog 
twaalf van de zestien lichtmasten te koop zijn voor belangstellenden. De eerste vier  
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zijn aangekocht door Amsterdam voor het westelijk havengebied. De andere zijn 
nog te krijgen bij Rijkswaterstaat. 
 
De zestien lichtmasten zijn in 1963 ontworpen door prof. dr. ing. N. A. Halbertsma 
(rijksadviseur wegverlichtingen Rijkswaterstaat) en gemaakt in het bedrijf Verolme 
te Heusden. Daarna werden de masten afgewerkt in de Verolme fabriek te IJssel-
monde. Tevens werden de bordessen afgemaakt, met per bordes 24 lichtbakken 
met natriumlampen. Het elektrische gedeelte verzorgde Verolme Electra. In de ko-
kervormige palen zat een ladder, waardoor de onderhoudsmonteur naar boven kon 
klimmen. Ook was er een telefoonverbinding tussen de voet en de top gemaakt. 
Twee jaar later werden de lichtmasten op de plaats van bestemming geplaatst op 
een voetstuk met een doorsnede van negen meter. Samen met het bordes was zo’n 
lichtmast 40 meter hoog. De lichtmasten kostten destijds inclusief fundering per 
stuk ƒ 1 miljoen. 
 
Voor de plaatsing van de tweede 
Van Brienenoordbrug had men ex-
tra ruimte nodig voor de aan- en 
afvoerwegen. De lichtmasten ston-
den letterlijk in de weg. Het plaat-
sen van nieuwe, tien tot twaalf me-
ter hoge, lichtmasten was goedko-
per dan de oude verplaatsen. En de 
oude pasten ook niet meer in het 
kader van het zuiniger energiebe-
leid van Rijkswaterstaat. Dus wer-
den ze verwijderd en in 1989 in de 
verkoop gedaan. Eigenlijk wel jam-
mer, want de kraaiennesten gaven 
het verkeersplein iets speciaals; iets 
typisch Rotterdams. 
 
Dankzij Google ontdek ik dat er nog 
vier masten op Rotterdams gebied 
terecht zijn gekomen; namelijk op 
het terrein van C. Steinweg Han-
delsveem BV aan de Professor Ger-
brandyweg in de Botlek. Zijn ze toch 
een beetje in Rotterdam gebleven. 
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Aanvulling genealogie Vink-Mallan 
 
door Peter den Hartog 
 

Begin april kreeg het Streekarchief bezoek van Ru-
dolf Vink. Rudolf bracht een CD met de tweede 
aanvulling op het eerder uitgebrachte boek over de 
familie Vink-Mallan en aangetrouwde families. In 
het boek en de aanvullingen staan gegevens ver-
meld over de familie vanaf 1345 tot heden.  
 
De titel van het familieboek is “komende van ver of 
dichtbij en eeuwen verblijvend in Dordrecht of om-
geving”. Het boek heeft een aanzienlijke omvang 
en is opgedragen aan Neeltje Vink. Neeltje is be-
gonnen aan het uitzoeken en verwerken van de 
familiegeschiedenis. Ze heeft haar eerste genealo-
gische gegevens opgeschreven in een echt school-
schrift met een blauwe kaft, een heel bezit zo vlak 
na de tweede wereldoorlog. Dit kleinood is geluk-
kig bewaard gebleven. Na het overlijden van Neeltje hebben haar zuster Maaike 
en broer Rudolf het werk van Neeltje weer opgepakt. Haar man Cornelis Dorsman, 
heeft aan hen welwillend al Neeltjes multomappen meegegeven om dit werk te 
kunnen starten. Cornelis heeft in 1996 zelf ook verder onderzoek met Maaike en 

Rudolf verricht. 
 
De eerste aanvulling op het boek (2009) is opgedra-
gen aan de in 2008 overleden Maaike. Vervolgens 
heeft Rudolf verder onderzoek verricht en dit heeft in 
de hierboven genoemde CD geresulteerd. De CD is 
opgedragen aan Cornelis Dorsman. 
Rudolf deelde mee dat het onderzoek met deze laat-
ste aanvulling in principe is gestopt. 
 
Het Streekarchief IJsselmonde is blij met de aanvul-
ling en wil u graag op dit standaardwerk wijzen. De 
gegevens van de familie Vink-Mallan zijn ook te vin-
den op internet (home.planet.nl/
~vink5434/1678207.htm).  
 Foto Stamboom uit het  

boek Vink-Mallan 
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IJsselmonde 
 

door G. Franken 
 

Waar bleef de tijd van IJsselmonde 
Van Kerkedijk en Grazewei. 
De tijd van toen we lachen konden. 
Die tijd, helaas, die is voorbij. 
 
Want lachen, hoort bij arme mensen 
 En och, wat waren we toen arm. 
Nu zijn we rijk en zonder wensen, 
maar rijker, bleven we toch arm. 
 
Gezelligheid kan je niet kopen. 
De goeie tijd heeft afgedaan. 
Toen zag je alle mensen lopen,  
En nu, nu ziet geen mens je staan. 
 
Waar zijn die namen toch gebleven? 
Van Rinus Kreuk en Hazenberg, 
Van Rooijen, Rijsdijk, meester Greeve, 
van centenbak en Bergwerf. 
 
Jan Mus, vrouw Brus, Aaltje de lange, 
en Mels de Poter, vrouw Terlaan, 
Annie de Wilde, Jaap de Zanger, 
de Armengang en Dierenlaan. 

 
 
 
Dominee Roth en Tinus Tiber, 
en Happie Zuurkool, Jan de Jood, 
Siebeltje, Toessie, ach mein Lieber, 
herinneringen, allemaal dood. 
 
En Aart de Pijp, met Balt, Ha dikke, 
ha dunne zie’ ie altijd terug. 
Dominee Schipper, Kees de Kikker, 
wat ging de tijd ellendig vlug. 
 
Want Jacob Vrolijk, Haksie van Dalen, 
en juffrouw Somsen, vrouw De Heer, 
die namen zijn voor mij verhalen. 
Mijn zoons die kennen ze niet meer. 
 
Franken, ook Piet, de serieuzen. 
Als Emmaüsgangers soms bespot. 
Altijd oneens in het religieuze, 
maar beiden wandelden ze met God. 
 
Ons IJsselmonde is verslonden 
door flatgebouw en snelverkeer. 
De namen blijven nauw verbonden  
aan’t IJsselmonde van Weleer! 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 
 

Dit is mijn school,  

Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud Hillegersberg-Schiebroek-

Terbregge  

Overzicht van oude, nieuwe, hergebruikte en soms zelfs verdwenen schoolgebou-

wen van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge . 

50 jaar Bouwspeeltuin Maeterlinck 

Stichting Bouwspeeltuin Maeterlinck  

In beeld en woord wordt een overzicht van 50 jaar bouwspeeltuin 

Maeterlinck in Lombardijen geschetst. 

Een historische wandeling door de oude kernen van Ridderkerk, 

deel 1 Bolnes 

A.B. Maliepaard 

Verhalen uit het oude buurschap Bolnes bijeengebracht door Arie Maliepaard, rijke-

lijk geïllustreerd met foto’s en prenten.  

De smaak van vroeger 

Teun Rijsdijk 

Verhalen uit het oude Ridderkerk omlijsten het verhaal over de familie Rijsdijk.  

Fraai, lieflijk en krachtig 

Bart van Buitenen  

De geschiedenis van het  Van den Haspel, Schölgens en Van der Weyde-orgel in de 

Adriaen Janszkerk te Rotterdam-IJsselmonde en haar restauraties. 

Veertig jaren uitgelicht, 1965-2005  

Stichting Oud Ridderkerk 

Overzicht van veertig jaren Stichting Oud Ridderkerk, haar verrichtingen , uitgaven 

en  exposities 
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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

