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Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Een aantal mensen heeft aan onze oproep gehoor gegeven, waarvoor onze hartelijke 
dank! De redactie en het bestuur blijft u oproepen om vooral copij in te sturen. Op onze 
website vindt u het redactiestatuut en de standaarden waar ingezonden stukken aan moe-
ten voldoen. 

Namens Bestuur en Redactie, 

Marcel Verhoef 

MEDEDELING: 
 

Het Streekarchief is vanwege verhuizing gesloten 
van 8 september tot en met 12 september 2016. 
Op dinsdag 13 september 2016 kunt u op de 
nieuwe locatie bij ons terecht. Verderop meer 
informatie over de verhuizing. 

Foto van de Langegeer in Vreewijk in 
1920 

Leen Valkenier  
(Foto: ANP archief) 
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De zomervakantie is weer voorbij, hoewel het erop lijkt dat de zomer nu pas begint. 

Iedereen gaat het dagelijkse ritme weer in en ook het Streekarchief heeft haar 

deuren na de “zomerstop” weer geopend. 

De start na de vakantieperiode gaat voor de nodige veranderingen zorgen. Onlangs 

is uit overleg met de gemeente Rotterdam duidelijk geworden dat onze verhuizing 

op 9 september gaat plaatsvinden. In deze nieuwsbrief treft u hierover meer in-

formatie aan. 

Bestuur en vrijwilligers spreken wel de hoop uit dat dit voorlopig de laatste verhui-

zing is geweest.  

De expositie over “De Archeologie van IJsselmonde” is een succes geweest. De ex-

positie heeft ook een maand in de bibliotheek gestaan en krijgt hierna een vervolg 

bij de Historische Vereniging Barendrecht.  

Het Streekarchief heeft een bijzondere kerkeraadsbijbel van het “Gereght van West-

Yselmonde” uit 1788 aangeschaft. Heel bijzonder dat deze na meer dan 200 jaar 

weer in IJsselmonde is te bewonderen. 

De plannen om te samenwerken met het Stadsarchief worden steeds concreter. 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u daar iets meer over. 

Het aantal donateurs van het Streekarchief kent een lichte achteruitgang. Het is 

goed te constateren dat, ondanks deze teruggang, het Streekarchief een trouwe 

groep donateurs heeft.  

In oktober wordt in de bibliotheek van IJsselmonde weer een “Stamboomcafé” 

gehouden. Het zou mooi zijn als het, net als de vorige keer, op flink wat belangstel-

lenden kan rekenen. Meer informatie wordt t.z.t. op de website gepubliceerd.  

          

         Het bestuur  
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100 Jaar Vreewijk 
 

In 2016 bestaat de Volkshuisvesting Vree-
wijk 100 jaar. Het Streekarchief wil hier 
graag wat aandacht aan besteden, aange-
zien dit één van de eerste grootschalige 
nieuwbouwprojecten op de zuidelijke Maasoever en het eiland IJsselmonde was. 

Begin 1900 kampte Rotterdam met grote problemen door de toestroom van men-
sen die een baan zochten. Deze mensen kwamen in de meeste gevallen van het 
platte land waar, door een landbouwcrisis en overbevolking, weinig of geen werk 
was. Door woningnood in Rotterdam, plus doordat er in de stad weinig sociale sa-
menhang en controle was zoals in een dorp gebruikelijk is, kwamen veel mensen in 
problemen. Ze voelden zich ontheemd, werden ziek of raakten aan de drank. Tot 
er een groep vermogende, sociaal betrokken mensen opstond om daar verande-
ring in te brengen.  
 
De erbarmelijke omstandigheden van de minder bedeelden in de stad deed onder 
de rijkere klassen een stroming ontstaan die daar zaken in wilde hervormen. De 
gemeente ondernam echter weinig actie omdat het woningbouw een particuliere 
zaak achtte. Naar aanleiding van besprekingen in de Gezondheidscommissie over 
het woningvraagstuk organiseerde Mr K.P. van der Mandele (zelf oud lid van deze 
commissie) op 3 januari 1913 een samenkomst tussen 22 belangrijke Rotterdam-
mers om op de Linker Maasoever een tuinstadconcept te verwezenlijken. Op 28 
juli van dat zelfde jaar was de NV ‘Eerste Rotterdamsch Tuindorp’ een feit. Het 
doel van de NV was:  

“… het stichten en exploiteren van goedkope buitenwoningen ten behoeve der min-
der gegoede bevolkingsklasse der gemeente Rotterdam en al hetgeen daarmede 
verband houdt.”  
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De Raad van Beheer van de in 1913 opgerichte NV ‘Eerste Rotterdamsch Tuindorp’ 
bestond uit de onderstaande leden. Deze bestuurssamenstelling bleef hetzelfde 
voor de in 1916 opgerichte dochtermaatschappij, de NV Maatschappij voor Volks-
huisvesting Vreewijk. 
  
Mr. K.P. van der Mandele – Voorzitter 
J. Mees P. Rz. – Penningmeester 
C.M. Lohnis (secretaresse) 
D.P. Hoyer 
L.J.C.J. van Ravesteyn 
J. Key 
H.M.A. Schadee 
J.H.W Swellengrebel 
D.L. Uyttenboogaart  
 
Via aandelen werd de financiering geregeld en plannen voor de wijk werden ge-
maakt. Echter, onder andere door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waar-
door de prijzen van de benodigde bouwmaterialen stegen, werd het project onbe-
taalbaar om particulier uit te voeren. Daarom werd er een beroep gedaan op de 
financiële ondersteuning die de Woningwet bood, waarmee het werk kon door-
gaan. Alleen moest dat, om de macht van de gemeente enigszins in te perken, on-
der een andere naam als woningcorporatie. 

K.P. van der mandele 
(1880-1975), foto: Eric 
 Koch 

De Langegeer met het karakteristieke witte bruggetje... 
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En zo werd op 8 juni 1916 de dochtermaatschappij NV Maatschappij voor Volks-
huisvesting Vreewijk opgericht. Op 5 september 1916 werd deze NV bij Koninklijk 
Besluit toegelaten in het kader van de woningwet en had:  

“… uitsluitend ten doel werkzaam te zijn in het belang van de verbetering der volks-
huisvesting. Zij tracht dit doel te bereiken, zoowel door stichting van woningen in 
den polder Karnemelksland te Rotterdam, teneinde deze aan minder gegoeden te 
verhuren, als door andere middelen, die doelmatig worden geacht. “ 
 

Het originele ontwerp van Tuindorp Vreewijk was 
gebaseerd op de ideeën van Ebenezer Howard, de 
Engelsman die het concept voor de tuinstad heeft 
bedacht. Een tuinstad moest evenwichtig zijn en zelf-
voorzienend wat betreft voedsel, werkgelegenheid 
en voorzieningen. De grond behoorde aan de ge-
meenschap. Het concept moest leiden tot een totale 
vermenging van de burgerklassen. Concreet kwam 
dat neer op: goede woningen, veel groen, winkels, 
scholen en mogelijkheden om sociaal en cultureel 
actief te zijn. 
 
Vanuit die gedachte moet men naar Tuindorp Vreewijk kijken. Dat was ook de ma-
nier hoe de architecten dat deden. Vooral Berlage en Granpré Molière hebben hun 
stempel op de wijk gedrukt. Beiden waren lid van de Rotterdamse architectenver-
eniging “Bouwkunst en Vriendschap” die tot rond 1920 een traditioneel-klassieke 
bouwstijl hanteerde. Op de kaart is aan het door Berlage ontworpen stratenplan 

van het oudste gedeelte van de 
wijk, de noord-oostelijke helft 
van de Vlieger, en een deel van 
de Valkenier nog duidelijk het 
oorspronkelijke cirkelvormige 
plan van Vreewijk te zien. Ook 
de gekromde straten zijn ken-
merkend. Het stratenplan is ge-
baseerd op het oorspronkelijke 
sloten- en greppelpatroon. Om 
het dorpse karakter nog eens 
extra te benadrukken eindigt 
geen van de straatnamen op 

‘straat’. Het groenplan werd tegelijk met de architectuur van de huizen ontwor-
pen. Helaas is er van dat originele groenplan weinig meer terug te vinden.  

Ebenezer Howard (1850-1928) 

Op 8 juni 2016  werd aan de Brink  de herbouwde drinkfon-
tein onthuld door de 101-jarige Vreewijkse mevrouw van 
Loon (Foto:  Molenaar & Co architecten) 
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Sinds 11 maart 2014 is er echter wel een bomenplan opgesteld.  
 
Het is vanaf het begin de bedoeling geweest dat het Tuindorp, net als in het origine-
le concept van de tuinstad, een zelfvoorzienende gemeenschap zou vormen. “Koopt 
in den vreemde niet wat eigen dorp u biedt” was de heersende slogan. Aan de ver-
scheidenheid van winkeltjes in de wijk kon het niet liggen. Alles was in principe in de 
buurt te krijgen. Verder stond er in de meeste achtertuinen wel een fruitboom of 
een bessenstruik. Op de pagina’s van de verschillende buurten die de wijk maken zal 
hier verder op in worden gegaan. 
  
Terugkijkend op deze korte inleiding en reflecterend naar het heden is de gedachte 
achter Tuindorp Vreewijk weer volop actueel. Overal ontstaat stadstuinbouw en is er 
een roep om meer groen. Zelfvoorzienendheid en je inzetten voor de samenleving 
zijn eveneens regelmatig terugkerende nieuwsonderwerpen. Tuindorp Vreewijk is 
nu bijna honderd jaar oud, maar met de goede impulsen kan het juist vanwege haar 
structuur weer prima mee in de moderne tijd.   

De originele drinkfontein aan de Brink in de jaren 20 van de 20ste eeuw. 
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Maar is Vreewijk nu 100 jaar, is het nu 103 jaar of 98 jaar? Met andere woorden, 
hoe oud is Vreewijk nu eigenlijk en wat wordt er nu precies gevierd dit jaar? 

 
In 2013 werd er aan de Lede een pla-
quette onthuld ter gelegenheid van het 
100 jarig bestaan van Tuindorp Vreewijk.  
U heeft hiervoor kunnen lezen dat de NV 
‘Eerste Rotterdamsch Tuindorp’ in 1913 
werd opgericht en wie haar bestuursle-
den waren. In 2013 werd het feit dat dit 
100 jaar geleden was herdacht. 
 
In 2016 werd dochtermaatschappij NV 
“Maatschappij voor Volkshuisvesting 
Vreewijk” opgericht. Dit feit wordt dit 
jaar groots herdacht met allerlei festivi-
teiten en o.a. de reeds genoemde ont-
hulling van de herbouwde drinkfontein 
aan de Brink. 
 

In 1918 werden pas de eerste woningen opgeleverd en was er pas sprake van 
bewoning van het Tuindorp Vreewijk. Wellicht dat dit nog reden zal zijn om ook 
in 2018 een 100-jarig jubileum te vieren, wie zal het zeggen. Er is tenslotte altijd 
reden voor een feestje, zeker in Vreewijk. 

Bronnen: 
1. Tuindorp Vreewijk, een geschiedschrijving over de vennootschap enz. door Désirëe Valten; 
2. Website Museumwoning Vreewijk (www.museumvreewijk.nl).  

Viering 50 jaar bevrijding aan de Brink (1995) 
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En weer een verhuizing… 

door Marcel Verhoef 

Recent is uit overleg met de projectleider van de gemeente Rotterdam, de heer 
Rick Verhoef, duidelijk geworden dat de definitieve verhuisdatum vrijdag 9 sep-
tember wordt. Gezien de geplande werkzaamheden op de begane grond is het de 

bedoeling om die dag in zijn geheel over te gaan. 

Het Streekarchief wordt gevestigd op de tweede 
verdieping (kamers 2.22 en 2.23) in het gebouw 
aan de Herenwaard. Niet onze eerste keuze, maar 
gezien het ontbreken van andere opties, accepta-
bel. De nieuwe locatie is naast de lift 
en is (voor de liefhebbers) ook met 
de trap te bereiken. 

Positief is dat ondanks dat er  eerst geen ruimte “in de buurt” was 
voor ons depot, we nu toch hiervoor op dezelfde verdieping een 
ruimte (kamer 2.9) hebben toegewezen gekregen. 

In verband met de op handen zijnde verhuizing en de voorberei-
ding en afhandeling hiervan, zal het Streekarchief vanaf donder-
dag 8 tot en met maandag 12 september 2016 gesloten zijn. 

De verhuizing zelf zal door zorg van de gemeente Rotterdam worden uitgevoerd, 
maar e.e.a. vergt toch voorbereiding, toezicht en eventueel wat assistentie en 
aanwijzingen, om alles in goede banen te leiden. 

Over de zogenaamde wegbewijzering in het gebouw aan de Herenwaard en de 
aanmelding en begeleiding van bezoekers (de toegang bevindt zich nu nog achter 
het voor publiek gesloten gedeelte) wordt nog nader overleg gevoerd met de 
heer Verhoef en de locatiemanager Herenwaard van de gemeente. Gezien de 
herinrichtingsplannen lijkt het erop dat de locatie in principe vrij toegankelijk zal 
worden, maar helemaal 100% zeker is dit nog niet. We houden u op de hoogte. 

 

 

 

 

 

Op het moment van schrijven werd er nog druk gewerkt aan de nieuwe ruimtes van het Streekarchief 

Links naast de lift is de nieuwe locatie  

Bergruimte/Depot 
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Een bekende van IJsselmonde:  
                           Leen Valkenier uit Vreewijk 

door M. Verhoef 

Leendert “Leen” Valkenier werd geboren op de 
Oranjeboomstraat nummer 263a in het gezin van 
Johannes Valkenier en Wilhelmina Gozewina den 
Hertog.  Vader Jan was oorspronkelijk afkomstig 
uit Vlaardingen en werkzaam als machinebank-
werker. Toen de kleine Leen ongeveer anderhalf 
jaar oud was verhuisde het gezin naar Vreewijk 
en belandde aan de Langegeer op nummer 211.  

Leen groeide op in Vreewijk. Toen hij 16 jaar was, brak de Tweede Wereldoorlog 
oorlog uit. In de oorlog was het verboden om lid te zijn van een vereniging of club, 
behalve als het een kerkelijke vereniging was. Leen Valkenier was één van de leden 

van de CJMV (Christelijke Jon-
ge Mannen Vereniging), geves-
tigd naast de in 1933 geopende 
Vredeskerk aan de Lede. De 
leden mochten dus vergaderen 
en uit de bijbel lezen. Er was 
ook een vrouwelijke groep en 
het idee ontstond al snel om 
gezamenlijk een toneelveren-
ging op te zetten. Dat gebeur-
de stiekem, want ook dat werd 

door de Duitse bezetter gezien als een vorm van verzet. 

Na de oorlog ging Valkenier werken als copywriter in de reclamewereld. Leen 
werkte hierna ook lange tijd als redacteur van De Legerkoerier bij de Legervoor-
lichtingsdienst.  

In 1968 begon Valkenier met het schrijven van De Fabeltjeskrant, dat hem grote 
roem bracht. Tussen 1968 en 1995 zijn maar liefst 1640 afleveringen gemaakt en 
uitgezonden van deze immens populaire kinderserie. 

Leen Valkenier probeerde al vroeg zijn verhalen te slijten en als boek of film aan te 
bieden, maar dat lukte niet. Pas in 1968 zag producent Thijs Chanowski er brood in 
en zo werd de Fabeltjeskrant geboren. Bij het schrijven ervan werkte hij nauw  sa-
men met Frans van Dusschoten, Ger Smit en Elsje Scherjon, de acteurs die teken-
den voor de verschillende stemmen.  

De Vredeskerk (Foto: de Vredeskerk) 
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Ellen van Eijk, met wie Valkenier tot 
1971 getrouwd was, claimde model 
te hebben gestaan voor de figuur 
van Juffrouw Ooievaar, maar daar 
denken enkele (oud) bewoners van 
Vreewijk anders over. 

Wat wel zeker is dat de personages 
uit de Fabeltjeskrant gebaseerd 
waren op bewoners van Vreewijk. 

Geïnspireerd door de jongens en 
meiden van de toneelvereniging begon Valkenier de personages van de Fabeltjes-
krant te verzinnen. Zo waren de gebroeders Bever gebaseerd op de zoons van een 
aannemer wiens werkplaats in de Uil gehuisvest was. De twee jongens waren ver-
antwoordelijk voor de rekwisieten en het decor van de toneelvereniging, die wer-
den in de Uil gebouwd. Volgens Jan Haak van de museumwoning Vreewijk was Juf 
Ooievaar ook een bekende. De echte Ooievaar heette Jopie en was in feite de 
schoonzus van een van de Bevers. Zij was ook degene die in de toneelgroep zong. 
Het verhaal gaat dat zij dezelfde soort stem had als Juf Ooievaar in het kinderpro-
gramma. Ook over Truus de Mier gaat een verhaal rond. Waarschijnlijk was zij ge-
baseerd op de moeder van Leen.  

Verder waren Bor de Wolf, Lo-
wieke de Vos, Momfer de Mol 
en de Gezusters Hamster enz. 
allemaal gebaseerd op niet al-
leen de leden van de toneel-
groep, maar ook op de medebe-
woners in Vreewijk. Natuurlijk 

heeft iedere bewoner zijn eigen verhaal over wie gebaseerd was op welke bewo-
ner. 

Valkenier schreef, samen met Renée van Utteren, ook de se-
rie Paulus de Boskabouter uit 1974.  

Leen Valkenier werd 71 jaar. Valkenier stierf op Ibiza, het eiland 
waar hij zich vestigde en zijn laatste levensjaren doorbracht. 

Bronnen: 
1. Dagblad Trouw van 2 maart 1996; 
2. Wikipedia, Leen Valkenier; 
3. De Havenloods van 15 maart 2016; 
4. Eigen onderzoek Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. 
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Schapen en klassejustitie 

door Harry Aardoom 

Op zaterdagmorgen 17 November 1736 om ongeveer negen uur werden er in een 
wei in Oost IJsselmonde éénentwintig schapen en lammeren doodgebeten door 
twee loslopende honden. De wei en schapen waren van Claes Millenaer, wagenma-
ker en inwoner van Oost IJsselmonde.  

De honden werden door getuigen beschreven als “een witte ruwharige windhond” 
die toebehoorde aan Wilhelmus Obergh, heer van Boucquet, wonend in H I Am-
bacht, en een  “zwartbonte d´een off bastaert bul, met een witte ring, om den hals 
een witte bles, vier witte pollen en een witte pluijm aen sijn staert …” die toebe-
hoorde aan boer Willem Blaak aan de Pruimendijk onder Ridderkerk. Die twee hon-
den trokken er zonder begeleiding vaak samen op uit en speelden veel samen. Nu 
was vooral de bastaard bul bezig geweest, “… met een groote verwoetheijdt besig 
was, met de lammeren … te byten, te scheuren en te ruineren …”  

Drie getuigen waren bezig buiten een varken te slachten en zagen ook hoe de 
windhond een schaap “uijt de kant van een sloot opjoeg en de kade uijt agterna liep 
…”, het schaap achter na zat en dit door het open hek de boezemkade op joeg. De 
drie getuigen hadden geroepen “foeij, foeij”, waarop de windhond gelukkig terug-
liep naar de wei.  

Claes Millenaer schoot met zijn musket op de windhond en verwondde die. Het 
beest liep jankend weg. Het schieten joeg de honden weg. Er was nog één levend 
schaap over.   

Diezelfde dag ging Claes Millenaer met zijn klacht naar Wilhelm Obergh, heer van 
Boucquet. Claes klaagde dat hij voor de dode schapen enkele weken tevoren nog 
“een ducaton ´t stuck connen maeken.” (drie gulden per stuk). Claes was erg opge-
wonden. Hij zei dat het bewijs moest zijn dat de hond gewond was, en ongetwijfeld 
wol tussen zijn tanden had. Maar de windhond was nog niet van zijn zwerftocht  
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thuisgekomen, wat jammer nou, dus het kon nog niet worden geverifieerd. Claes 
nodigde de heer van Boucquet uit om naar de dode schapen te komen kijken. Maar 
dat kwam slecht uit omdat Boucquet zelf bezig was met “de slacht”. Het was im-
mers November, nietwaar. Hij zou met zijn hond naar Claes Millenaer komen zodra 
de hond thuiskwam. Maar ook de volgende dag kwam de hond niet terug. Jammer, 
maar van Boucquet verzekerde Claes Millenaer dat hij de hond zou laten halen, la-
ten doodschieten en “laten visiteren (onderzoeken) of er wol of schapenvlees in is.”  

Toch gebeurde dat niet. Zodat later, op 
26 December 1736, Claes weer bij de 
heer van Boucquet kwam en vertelde 
dat hij voor 25 gulden wel wilde schik-
ken. Boucquet liet hem zijn windhond 
zien en vroeg of hij er zeker van was 
dat dit de bedoelde windhond was 
geweest. “Nee”, zei Claes eerlijk, “dat 
kan ik niet met zekerheid zeggen.”  

Dus ja, wás het wel de windhond van de heer van Boucquet geweest? Want Ary 
Hendrikse Swart had immers, nog vóórdat hij de honden had gezien, volgens de an-
dere getuigen uitgeroepen dat het de honden van de heer van Boucquet en van 
Willem Blaak waren. Hij was op dat moment nog aan het werk in de zwingelkeet, 
dus dat had hij op dat moment toch niet kunnen weten?  

Gelukkig had één van de zeven getuigen uit een andere bron vernomen dat de ruig-
gehaarde witte windhond wel van de heer van Boucquet was, maar werd verzorgd 
op de boerderij van Leendert van ´t Selfde onder Ridderkerk. Welnu, Pieter Hen-
drikse Swart, een andere getuige, moest op 26 December 1736 voor iets heel anders 
zijn bij Leendert van ´t Selfde, zag daar de witte windhond, en herkende die. Boer 
Leendert vertelde hem dat die weliswaar van Boucquet was, maar eigenlijk bij hem 
op de boerderij zijn thuis had, op kosten van de heer van Boucquet door hem werd 
verzorgd en ook eens per week door hem op jacht werd meegenomen. Leendert 
gaf ook toe dat de windhond vaak een week achtereen van de boerderij weg bleef, 
en dan dus zonder begeleiding “ergens” zwierf, meestal samen met de bastaard 
bul.  

Goed, nu het wel vast stond dat het de windhond van de heer van Boucquet betrof, 
was Boucquet wel bereid te schikken. Want het was immers de moeite niet waard 
om er een civiel proces over te voeren. Maar dan wel schikken samen met Willem 
Blaak, en dus ieder voor de helft van die 25 gulden. Willem Blaak evenwel had er 
geen zin in om te schikken.  
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Tijdens de getuigenverhoren werd vervolgens aan zeven getuigen gevraagd of ze ook 
echt de honden schapen hadden zien bijten. Of hadden zij gezien dat de honden van 
een dood schaap hadden gegeten? Nee, dat hadden de getuigen niet gezien. Er was 
wel gezien dat de honden de schapen opjoegen. En er lagen al enkele schapen ver-
dronken in de sloten rond het weiland toen ze bij het weiland kwamen.  

Maar ja, als het eigenlijke delict niet was gezien, dan had Millenaer dus “geen zaak”.  

 
Pas later, in Juni 
1738, voegden 
enkele getuigen 
aan hun verhaal 
toe dat zij wel 
hadden gezien dat 
de twee honden 
bloed aan hun bek  
hadden. Vooral de 
windhond had 
met kop en bek 
onder het bloed 
gezeten.   

 
 

Kortom, zouden wij nu zeggen, de getuigen Pieter Leenderts Hartog en Pieter Hen-
drikse Swart hadden het deductief speurwerk verricht dat de baljuw en schepenen 
eigenlijk hadden moeten doen. Maar de baljuw was hen niet dankbaar, hij vroeg hen 
verwijtend waarom ze daar nú pas mee kwamen. Ja, vertelden ze, dat was een ge-
volg van overleg na afloop van de vorige rechtszitting, “door de praet van men-
schen”.  

De afloop van het proces is niet bekend, maar het was wel duidelijk dat de baljuw 
onder de indruk was van de macht en relaties van de edele Wilhelmus Obergh, heer 
van Boucquet. Er was sprake van “klassejustitie”, zouden we nu zeggen.  

Bron:  

Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en Hoge Vierschaar van 
Zuid-Holland, 1574 –1811 (1813), nummer toegang 3.03.08.224, inventarisnummer 99, fol. 146 verso – 
163 verso, dd. 9 en 23 September 1737, fol. 166 – 175, 23 December 1737, en fol. 201 verso – 206, dd. 
16 Juni 1738.  

 

Het Huijs te Boucquet in de Zwijndrechtse Waard. Tekening in O.I. inkt gewassen door  
A. Schouman 1752 
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Dirk van Weelden, gemeentelijk veldwachter in IJsselmonde 

Door Marcel Verhoef 

Dirk van Weelden werd op 19 maart 1866  
geboren in het Gelderse Deest (gemeente 
Druten). Zijn ouders waren Hendrik van 
Weelden (1820-1909) en Johanna Tap (1820-
1898). Dirk was gehuwd met Maria Antonia 
Blom en zij hadden zes kinderen, waarvan er 
drie in IJsselmonde werden geboren.  

Dirk was arbeider, maar is waarschijnlijk 
door de recessie met zijn gezin naar de 
Randstad getrokken om werk te zoeken. Zijn 
omzwervingen liepen onder andere via Al-
blasserdam en Boskoop. 

In 1902 vestigde Dirk zich met zijn gezin  in 
IJsselmonde. Het gezin woonde aan de 
Smeetslandsedijk op nummer 181. Rond die 
tijd moet hij ook aangesteld zijn als 
“gemeente-lijk veldwachter van Oost- en 
West-IJsselmonde”, het enige beroep wat hij 
heeft uitgeoefend in IJsselmonde. 

Dat Dirk voor geen kleintje vervaart was, 
blijkt wel uit het feit dat hij (op de fiets) de 
van een moordaanslag verdachte A.v.d.G. Jr. 
uit Klaaswaal wist te arresteren. Deze had op 
7 mei 1914 aan de Gouvernestraat in Rotter-
dam de 21 jarige naaister L. de Zeeuw van 

het leven proberen te beroven. Hierna was G. vermomd met een kunstsnor en zijn 
haren geverfd op een Rijnsleepboot naar Duitsland gevlucht. Eind mei 1914 dook hij 
plots op in IJsselmonde, waarschijnlijk gedreven door heimwee was hij te voet over 
de Oostdijk op weg naar Rotterdam. Hij werd daar echter “herkend door eenige bur-
gers”, waarna hij in de kraag werd gevat door Van Weelden en later die nacht over-
gebracht naar het politiebureau aan de Witte de Withstraat in Rotterdam. Dirk over-
leed te IJsselmonde op 20 februari 1923. Zijn opvolger was Joost Kristelijn (1880-
1930), maar over hem een andere keer. 

Bron:   
1. De Maasbode van 23 mei 1914. 
2. Gezinskaarten Rotterdam, “Dirk van Weelden - 1866” (NL-RtGAR_494-03_1362_0524) 

Veldwachter van Weelden, destijds de enige veld-
wachter voor oost- en west-ijsselmonde. 
Op de achtergrond ziet u nog net de eerste Openbare 
school aan de Bovenstraat. (Foto: Piet den Haan) 
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Een noodlottig ongeval  

door Theo Mulders 

Op weg naar haar grootmoeder, die in München-Gladbach woonde, waar zij het 
kerstfeest zou vieren, is de 27-jarige Elizabeth Brinkley-van Trirum uit Rotterdam 
tussen Barendrecht en Zwijndrecht uit de trein gevallen op het moment dat zij een 
vertwijfelde poging deed haar kind, de 3-jarige Pietertje te grijpen. Beiden werden 
later dood langs de spoorlijn gevonden. 

Bij het onderzoek is komen vast te staan, dat 
het ongeluk aan een tragische samenloop van 
omstandigheden is te wijten. Mevrouw Brin-
kley, Rotterdamse van geboorte die in 1945 in 
de bevrijdingsdagen haar echtgenoot, de Brit-
se sergeant Victor Brinkley leerde kennen, 
had eerder die dag afscheid genomen van 
haar man in Hoek van Holland waar hij dienst 
deed bij de aan- en afvoertroepen ten behoe-
ve van de ravitaillering van de bezettingstroe-
pen in West Duitsland.  

Met een dienstauto van het kamp werd zij 
naar Rotterdam gebracht en deed daar nog 
enkele boodschappen. Haar ouders in de Ver-
boomstraat 115B waar de Brinkley’s inwoon-
den, wisten dat zij direkt door zou gaan naar 
het station.  

Met kleine Pieter vertrok zij om 19.02 uur 
met de Austria Express naar München-
Gladbach. Uit een reconstructie is komen vast 
te staan, dat zij tussen Barendrecht en 
Zwijndrecht op het toilet vertoefde.  

Met de deur op een kier werkte zij haar make
-up bij en zag kleine Pieter, een handig en 
sterk jongetje, de linkerdeur van de trein 
opende en door de luchtdruk naar buiten 
werd gezogen. In een poging haar zoontje 
nog te grijpen, is de vrouw zelf ook uit de 
trein geslingerd. Een en ander werd bevestigd 
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door de Zwijndrechtse politie na een melding aan 
het station van Barendrecht van een machinist die 
om tien minuten over tien uit de richting Dordrecht 
de plek des onheils was gepasseerd. 

De spoorwegbeambte van station Barendrecht vond 
niets in het baanvak en belde het station Zwijnd-
recht. Vandaar ging een spoorwegambtenaar op on-
derzoek en vond een kilometer voorbij de overweg 
Munnikensteeg het deerlijk verminkte lichaam van 
de vrouw en 120 meter verder werd ook het lichaam 
van het zoontje aangetroffen. Verder richting Ba-
rendrecht vond men zijn rubberlaarsjes terug.  

De trein reed daar met een snelheid van hondertien 
kilometer. Dat de vrouw haar zoontje te hulp wilde 
snellen, leidt men af aan de omstandigheid, dat de 
vrouw haar make-up artikelen nog in haar hand had. 
Beide slachtoffers hadden zich in de trein van jassen 
en hoofdbedekking ontdaan en de bagage bleef ook 
achter in de trein.  

Fragmentgenealogie: 

Victor Brinkley, geboren op 04-09-1919 te Tattingstone Engeland, overl. Roermond 
10-1-1996.  

Victor werd op 2 april 1976 genaturaliseerd tot Nederlander, hij hertrouwd en vestigd zich te Roer-
mond, waar hij uiteindelijk in 1996 zal overlijden. 

Victor huwt Rotterdam 29-12-1945 met Elizabeth van Trirum, geb. Rotterdam 20-8-
1928, overl. Barendrecht 23-12-1955, dochter van  
Pieter van Trirum en Antonetta Helena Wittenberg.  

Uit dit huwelijk:  

1. Pieter Brinkley, geb. Rotterdam 1952, overl. Barendrecht 23-12-1955.  

 

Bronnen: 
1. Het Algemeen Dagblad van 24 december 1955; 
2. Het Vrije Volk van 23 december 1955; 
3. Het Vrije Volk van 24 december 1955; 
4. Tweede Kamer, zitting 1975-1976,13 876, nrs. 1-4  
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Verdere samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam 

door Peter den Hartog 

 

 

 

De plannen om nog verder samen te gaan werken met het Stadsarchief worden 
steeds concreter.  

Het Streekarchief kan gebruik gaan maken van het web-platform van het Stadsar-
chief (MaisFlexis) voor het maken of digitaliseren van indexen en het via de eigen 
website doorzoekbaar maken van deze indexen. Hierdoor kan het Streekachief 
met haar producten veel meer personen aantrekken en bereiken via haar eigen 
website. De website van het Streekarchief werkt dan als een portaal en behoudt zo 
ook haar eigen identiteit en uitstraling. 

Het Stadsarchief biedt een omgeving aan waarin behalve de door het Streekarchief 
gemaakte scans en indexen ook de bij het Stadsarchief digitaal aanwezige indexen 
doorzocht kunnen worden, toegespitst op het gebied waar onze stichting in werkt. 
Het Stadsarchief zal de gemaakte scans en indexen ook binnen haar eigen website 
doorzoekbaar maken. 

Het is de bedoeling dat de mogelijkheden van MaisFlexis door alle bij het Stadsar-
chief “aangesloten” verenigingen/stichtingen in de regio Rotterkunnen gebruikt 
kunnen worden.  Het Streekarchief zal opnieuw (net zoals dat bij het fotograferen 
en indexeren van het oud notari-
eel archief van IJsselmonde het 
geval was), een voorstrekkersrol 
hierin spelen en de pilot ervan 
gaan draaien. Concrete invulling 
en tijdsplanning hiervoor volgt 
nog.  

O.a. het Zeeuws- en het Gel-
dersarchief gebruiken MaisFlexis 
al op hun websites. Het loont ze-
ker de moeite voor geïnteresseer-
den hier eens een blik op te wer-
pen en een indruk op te doen.  

We houden u op de hoogte. 



21 

 

Het IJsselmondse Hoofd 
 

door  Marinus Broere † 
 

Laats stond ik aan de waterklant 
op het Hoofd in IJsselmonde. 
En overdacht toen wat ik daar 
in ruim vijf en zeventig jaar 
allemaal heb ondervonden. 
 
Ik liep als kleuter met mijn opa 
aan zijn grote warme hand. 
Langs de watertoren, die keek fier 
naar de schepen op de rivier 
en het Zalmhuis aan de overkant. 
 
Sparen deden we op school, 
daar kreeg je en zegel voor. 
Die plakten we dan op een kaart, 
een volle was een gulden waard. 
Die ging naar Roos op ’t postkantoor. 
 
Met het bootje van Piet Hooftman 
voer je naar Kralingscheveer. 
Dan naar de stad toe lopen, 
om kleding te gaan kopen. 
Dat lukt me nu niet meer. 
 
Van elkaar leerde je zwemmen 
door er samen in te springen. 
Van zwemles had je nog nooit gehoord, 
je zwom naar Hulsinga of Brieneoord. 
Of met dood tij naar Kralingen. 
 
1940, mei, de bommen vielen 
en er was brand in Rotterdam. 
Wij vloekten en hadden natte ogen, 
toen de Duitsers overvlogen 
en de as naar beneden kwam. 
 
Wie weet hoe lang De Gouden Leeuw 
daar al op ’t hoekje zit? 
Ik zag daar in ’t café 
voor het eerst voetbal op TV. 

Dat was toen nog “zwart-wit”. 
 
Bij Jan Olfers kocht je bloemen, 
ik zie hem daar nog staan. 
Naast hem, met haring, ijs en friet, 
stond Jan de Klerk, wie kent hem niet? 
Groeten en fruit bij Piet de Haan. 
 
Achter de watertoren, 
in het groen verscholen, 
ik beken het zonder spijt, 
dat ik daar in die tijd 
menig kustje heb gestolen. 
 
Er was ook vaak een feest 
meestal met een bal erna. 
Van DE Zwervers, de Kreek of EHBO, 
de Rumba’s, Olympia of zo. 
“t Was bij Peter in Amecitia. 
 
Er was toen ook een parkje 
met bankjes, struiken en met gras. 
In het donker werd het stil. 
Velen leerden daar wat het verschil 
tussen een meisje en een jongen was. 
 
Eens per jaar de “Paardenmarkt”. 
Daar ontmoet je allen. 
Familie en vrienden spreek je daar, 
helaas zie je dat elk volgend jaar 
een aantal is weggevallen. 
 
Hoe vaak ik hier nog kijken kan 
naar de schepen en de brug. 
Dat is nog maar de vraag. 
IK zeg u slechts vandaag 
keek ik er graag op terug. 
 
Zo voel ik mij mijn leven lang 
met deze plaats verbonden. 
het is een herinnering 
zoals het vroeger ging 
op het Hoofd in IJsselmonde. 
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AANWINST COLLECTIE: 

De Kerkeraadsbijbel van “Het gereght West-Yselmonde” 

Op 16 juni jongstleden ontving penningmeester Marcel Verhoef een mail van Stephan de 
Bruin uit Nijkerk, met daarin een drietal foto’s en de korte tekst: “Deze bijbel heb ik mo-
menteel in bezit en bied ik te koop aan. Het betreft een zgn. kerkenraadsbijbel en heeft de 
inscripties 'Gereght van West' en 'Ysselmonde 1788'. Weet u of deze bijbel in de 18e eeuw 
in de destijds 'gereformeerde' dorpskerk heeft gelegen? En wat het opschrift 'Gereght van 
West' betekend? Graag hoor ik ook of u interesse hebt en zo niet, wie eventueel wel. Hoor 
graag van u, alvast bedankt!”  

Nu is het Streekarchief natuurlijk altijd geïnteresseerd in voorwerpen die een rechtstreekse 
verbinding hebben met IJsselmonde, dus onze interesse was gewekt. 

Na nog enkele e-mails heen en weer te hebben gestuurd werd er een prijs overeengeko-
men en een afspraak gemaakt voor een bezichtigings- annex koopmoment.  

Op een maandagavond togen penningmeester Marcel en secretaris Peter richting Nijkerk 
en na een inspectie van de bijbel, een lekker bakje koffie en boeiende gesprekken, keerden 
zij , een statenbijbel rijker, wederom richting IJsselmonde.  

De bijbel gaat een mooi plekje krijgen in de nieuwe locatie van het Streekarchief. 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 
 

AANWINST COLLECTIE: 

Medaille Jaarmarkt (wijkraad IJsselmonde), 30 juni 1955 

Eens in de zoveel tijd zoeken wij het internet af met de zoekwoorden 
IJsselmonde, Ysselmonde en Yselmonde, om te zien of er nog iets 
nieuws (of ouds) is te vinden voor nieuwsbrief, website of de collec-
ties van het Streekarchief.  

En zo af en toe heb je dan een “hit” waarvan je denkt, hé wat leuk! 
Zo ook een tijdje terug toen Marcel Verhoef deze medaille tegen-
kwam op marktplaats en die voor een luttel bedrag op de kop kon 
tikken. 

Omdat het kleinood beter tot zijn recht kwam in het Streekarchief 
heeft hij deze aan het Streekarchief geschonken, waarvoor dank. 

Het betreft een Medaille van de “Jaarmarkt IJsselmonde” uit 1955. 
De jaarmarkt was een verlengde van de oude en een voorganger van 
de nieuwe paardenmarkt, maar waarom deze medaille werd uitgereikt is onbekend. Meer 
info is welkom, dus als u hier iets over weet, geef het dan a.u.b. aan ons door! 

Rechtsprekers en Schuinsmarcheerders  
de geschiedenis van het geslacht Van Noordwijk & Van de Boekhorst 
door Frans Angevaere 

Genealogieën en verhalen over het geslacht waarvan een tak 
Ambachtsheren van IJsselmonde waren.  
Van enkele kenmerkende en markante figuren zijn biografiën, 
verhalen en leuke, spannende en bloeddorstige anekdotes 
opgenomen. Dit naslagwerk bevat de eerste samenhangende 
en integrale genealogie van beide geslachten. 

Ridderschap in Holland 
Portret van een adelijke elite in de late Middeleeuwen 
door Antheum Janse  

Op basis van biografische gegevens van een groot aantal edelen 
wordt een boeiend groepsportret van de Hollandse ridderschap 
geschetst tussen circa 1275 en circa  1475. Gedurende deze 
periode veranderde de Ridderschap ingrijpend. Ridderschap 
raakte minder wijd verspreid en de uitoefening van centrale en 
regionale bestuursambten werd minder vanzelfsprekend. 
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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

