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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 kopij 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 

MEDEDELINGEN: 

① In de periode rondom de Kerstdagen en Oud en Nieuw is het Streekarchief 
gesloten vanaf 17 december 2016 tot en met 1 januari 2017. Op maandag 2 janu-
ari 2017 kunt u weer bij ons terecht. 

② Binnenkort ontvangt u van ons het verzoek voor de jaarlijkse donatie. Ook dit 
jaar ontvangt u, net als in voorgaande jaren, geen acceptgirokaart. Wij verzoeken 
u om uw donatie over te maken op rekeningnummer  NL 21 INGB 0005515644 
t.n.v. Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde, onder vermelding van donatie 
2017. 

Kerk en Kasteel te IJsselmonde 
(uitsnede) in 1900. (Foto: Rijks-
dienst voor het Cultureel Erf-
goed ) 

Jos Brink  
(Foto: ANP archief) 
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Het einde van het jaar nadert, het weer wordt slechter en buiten waait een gure 

wind.  De tijd breekt weer aan om binnenshuis bij de kachel de hobbies op te 

pakken. 

Als Streekarchief kunnen we nu al terugkijken op een bewogen jaar.  De lancering 

van de vernieuwde website werd een feit. Er wordt nog steeds hard gewerkt om 

onze “digitale deur naar de buitenwereld” te vullen met informatie. Inmiddels is 

gebleken dat we tegen de grenzen van onze huidige webhost aanlopen en hebben 

we besloten om over te stappen naar een nieuwe webhost met meer ruimte, zodat 

we u nog meer informatie kunnen aanbieden via de website.   

In het voorjaar kwam de mededeling dat het Streekarchief moest verhuizen aan de 

Herenwaard omdat de Stadswinkel IJsselmonde moest worden omgevormd tot een 

XL vestiging en men onze ruimte nodig had. Gelukkig konden we aan de Heren-

waard blijven en werd het slechts een interne verhuizing. Onze waardering gaat uit 

naar de Gemeente Rotterdam en in het bijzonder naar projectleider Rick Verhoef en 

beheerder Leo van der Walle voor hun inzet t.b.v. het Streekarchief in deze periode.  

De nieuwe ruimte is qua oppervlakte iets kleiner, maar bestuur, vrijwilligers en be-

zoekers zijn unaniem in hun mening dat de locatie stukken gezelliger is geworden. 

Er waren wel wat problemen met het aanmelden van het bezoek, maar die zijn in 

onderling overleg nu opgelost.  

Voorlopig blijft er nog wel enige overlast vanwege de verbouwing van het pand. Een 

voordeel van de herinrichting is dat het Streekarchief is gevraagd om twee van de 

grote (vaste) vitrines te gaan vullen die in de publieksruimte worden geplaatst. Dat 

wordt een mooi uithangbord voor het Streekarchief want met de komst van de XL 

vestiging op IJsselmonde, komt er ook veel meer publiek langs. 

Wij wensen u fijne Kerstdagen, een gezellig uiteinde en een fantastisch nieuwjaar, 

        

          Het bestuur 

       



4 

 

De bijzondere hobby van een oud-aannemer uit IJsselmonde 

door Gijs den Hartog 

Wat kun je allemaal gaan doen als je gepensioneerd bent? De één gaat in zijn 
volkstuintje zitten en de ander begint een verzameling. Maar A.J. Heiden uit Rid-
derkerk hield er een andere hobby op na. Samen met Arie Meerburg bouwde hij 
miniatuur huizen, groter dan bijvoorbeeld spoorwegmodellen. Het kwam in de 
buurt van de modellen die in Madurodam staan.  
 
Er was nog iets bijzonders aan de heer Heiden. Hij 
bouwde namelijk geen gewone huizen, maar pro-
beerde zoveel mogelijk Historische gebouwen uit 
te beelden. Daarvoor ging hij diverse instanties af 
om in het bezit te komen van authentieke gege-
vens.  
 
Zo hij ze niet zelf had, want Arie Heiden was een 
geboren IJsselmondenaar met een ijzersterk ge-
heugen. Al heel vroeg was hij geïnteresseerd in 
de historie van IJsselmonde. Gretig luisterde hij 
naar de verhalen van bewoners in en om IJssel-
monde. Niets ontging hem.  
 
Zeven maanden had hij samen met zijn vriend 
gebouwd aan een miniatuur van het laatste kas-
teel van IJsselmonde, dat in 1900 is afgebroken. Het had hem wel heel wat moeite 
gekost om de juiste  gegevens te krijgen om dit kasteel na te bouwen. Van de wes-
telijke kant van het kasteel waren namelijk geen afbeeldingen. 

 
Dank zij de medewerking van de heer 
Hoek van de Oudheidkundige dienst 
kreeg hij een aantal tekeningen, die 
voldoende waren om aan de klus te 
beginnen. En toen pronkte het laatste 
kasteel van IJsselmonde in het voor-
tuintje aan de ‘De Wetstraat’ 28 in Bol-
nes. Het kasteel is nu in het bezit van 
het Streekarchief Eiland IJsselmonde 
en wordt gerestaureerd. 

Foto: J. de Koning 

Foto: Het Zuiden 
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Door al die verhalen van weleer was Arie een wandelend geschiedenisboek gewor-
den. Met lachrimpels rond zijn ogen kon hij anekdotes vertellen uit die tijd.  
 
“Op zekere dag liep burgemeester Molenaar van IJsselmonde buiten. Het was 
‘lootjesdag1’ en er waren een aantal mannen aangewezen die in militaire dienst 
moesten. Onder meer Kees Nugteren die in de wandeling Kees den Bock werd ge-
noemd. Met deze naam was hij zo vertrouwd dat hij zijn echte naam er bijna door 
vergeten was. Het lot had ook hem aangewezen voor militaire dienst en burge-
meester Molenaar pakte hem op het IJsselmondse Hoofd in zijn nekvel. Kees was 
verre van nuchter en toen de burgemeester hem vroeg ”Bent u Nugteren”, ant-
woordde hij zich van de prins geen kwaad te weten: “Nee, burgemeester, ik ben 
dronken.” 
 
Arie Heiden had ook een hele verzameling boeken en prenten uit die tijd. Graag 
vertelde hij er over. Arie had nog een andere hobby. Opgeslagen in zijn schuurtje 
lagen stapels stenen, die elk voor zich een heel verleden hadden. Hij was in het 
bezit van dakpannen en stenen, de zgn. Monniken en Nonnen2.  

Ook vertelde hij  graag dat zijn broer de bekende schaatsenrij-
der Siem Heiden (foto rechts) was en dat hij zelf zesmaal de 
Elfstedentocht had gereden.  
 

1. De dag waarop de jongens moesten loten voor de Nationale Militie. Men trok uit elk dorp gezamenlijk naar de 
plaats waar moest worden geloot. Op de terugreis werd veel gedronken en vooral wanneer de lotelingen van 
verschillende dorpen elkaar ontmoetten vonden dikwijls vechtpartijen plaats, zodat lootjesdag lang als de 
beruchtste dag van het jaar heeft gegolden.  

2. Onder Monniken en Nonnen wordt een dakbedekking verstaan die bestaat uit twee soorten dakpannen. De 
bovenliggende dakpannen (de Monniken) hebben de vorm van een halve afgeknotte kegel. Zij komen, met de 
bolle zijde naar boven, te liggen op de onderliggende dakpannen (de Nonnen) die met de bolle zijde naar bene-
den liggen. Met behulp van op de pannen aangebrachte nokken blijft het geheel op zijn plaats. De tapse kant 
ligt bij de Monnik in tegengestelde richting van die van de Non. In Noord- en Oost Nederland werden holle en 
bolle pannen gebruikt, ook wel Nonnen en Monniken genoemd. Deze zijn nog terug te vinden op de daken van 
kerken te Marsum en Oostum (provincie Groningen). Tegenwoordig hebben de Monniken en Nonnen een laag-
je glazuur gekregen, dit om het regenwater sneller af te laten voeren.  
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Maria Heiden vertelde in het NRC van 21 september 2001 over haar vader Arie 
Heiden en zijn bedrijf:  

“Mijn vader, geboren in 1903, bouwde zijn eigen huis. En ook het huis daarnaast, 
en daarnaast. Aan zijn huis hing een grijs marmeren bord en daarop stond: “A.J. 
Heiden Metselaar en Aannemer”. Daaronder hing weer een zwart marmeren bord 

met gouden letters, en daarop 
stond: “Brandweermeester”.   

Wij waren daar trots op, want 
dat had niet iedereen. De bord-
jes werden goed schoongehou-
den, dat moest van mijn moe-
der want wij waren midden-
standers, en dat was niet niks.  

Mijn vader had een eigen klein 
aannemingsbedrijf met vijf of 
zes mensen. Soms werd er een 
tegelzetter uit de stad gehaald. 

Dat waren meestal Italianen, ze hadden prachtige namen en mooie snorren die wij 
weleens mochten kammen.  

Die mannen werden in die tijd de knechts genoemd. Elke zaterdagmiddag kwamen 
ze hun loon ophalen. Dat zat in een bruin zakje. Als het geld er al in gedaan was 
mochten wij de namen erop schrijven en de zakjes dichtlikken.  

Soms was er een oudere man bij. Dat was Aai, die was een beetje simpel. Hij 
mocht vegen en kleine klusjes doen. Hij wilde geen papieren geld alleen maar cen-
ten, dat was meer vond hij. Mijn vader gooide een vracht centen op tafel en wij 
moesten tot vijfhonderd tellen om er twee rijksdaalders van te maken. Aai ram-
melde met het geld in een linnen zakje wat mijn moeder speciaal voor hem had 
gemaakt en grijnsde. Maar het leukst vond hij mijn vader als die hoofdschuddend 
tegen hem zei: Aai, Aai, wat zijn je zure bommen taai.“ 

In de editie van 14 december 2001 vertelt ze over het laatste Elfsteden avontuur 
van haar vader: 
“Mijn vader, geboren in 1903, sprong een gat in de lucht. Hij had net op de radio 
de uitspraak `It sil heve' – `het gaat door' gehoord. Hij ging voor de zesde keer de 
Elfstedentocht schaatsen. De andere vijf Elfstedenkruizen zaten op een lapje flu-
weel gespeld. Die avond was het heel druk bij ons thuis. Z'n gebreide maillot en de 
kranten voor onder zijn trui werden alvast bij de kachel gelegd. M'n moeder naai-
de een zeem in het kruis van zijn broek. Zijn dubbelgebreide muts deden wij om  

De Wetstraat in Bolnes. Bij de kar is ongeveer nr. 28 
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beurten op, en schaatsten over het zeil. Handen op de rug. 

Buren kwamen afscheid nemen want hij ging helemaal naar Leeuwarden. Wij moes-
ten een klein kistje sigaren kopen voor onderweg. Hij ging met zijn vriend Chem die 
een stuk magerder was. Maar die kon niet zoals mijn vader “achten” draaien op het 
ijs, op de punten van zijn noren. Ze zouden logeren in een ijskoud kamertje bij een 
weduwe, net als de vorige keren. Mijn moeder maakte een pak lekkere boterham-
men klaar en gaf ze een zak suikerklontjes mee. We zwaaiden hen op de dijk uit. 
Mijn vader ging meteen in de streekbus roken en gaf de chauffeur ook een sigaar, 
die hem achter zijn oor deed. `Deze mannen gaan de Elfstedentocht rijden', zei de 
chauffeur plechtig tegen de passagiers, en mijn vader liet meteen aan iedereen zien 
hoe goed hij zijn schaatsen had geslepen.  

Thuis maakten we vast een 
erepoort met een bord 
`Welkom thuis'. Toen hij daar 
twee dagen later onderdoor 
strompelde, vonden we hem 
een held. 

Mijn vader vertelde: `Het 
was een barre, barre tocht, 
sneeuw, wind en ijzel, veel 
scheuren in het ijs, m'n 
brood was al bevroren, maar 
dat was lekker knapperig. 
Maar m'n ene oog was ook 
bevroren. We schaatsten om 
beurten `aan kop', we vielen, 
iemand sneed met zijn 
schaats in m'n schoen, ik 
voelde dat m'n grote teen los 
in m'n Noor lag. Maar we 
gaven niet op, we trotseer-
den Koning Winter.' Zo ging hij nog eindeloos door. We hingen aan zijn lippen. Hij 
liet al zijn blauwe plekken zien, en natuurlijk zijn zesde Elfstedenkruis.” 

Bronnen: 
1. Het Zuiden, 12 mei 1972 
2. Het NRC, 21 september 2001 
3. Het NRC, 14 december 2001 
4. Stichting Van Steen en Natuur  

Uitslag Elfstedentocht van 1942, waar Arie ook aan deelnam, 
het was zijn tweede deelname  
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Genealogiën Joodse inwoners IJsselmonde in de 2e Wereldoorlog  
(onderduikers uit de Breepleinkerk te Vreewijk) 

door Peter den Hartog 

Tijdens het fotograferen van het archief van de voormalige gemeente IJsselmon-
de kwam ik een “Aanmeldingsplicht van personen van geheel of gedeeltelijk jood-
schen bloede” tegen. Deze publicatie heeft als datum 4 februari 1941 en de aan-
melding diende voor 24 februari 1941 te geschieden. In het formulier staat  

“De aanmelding geschiedt schriftelijk bij den burgemeester, uitsluitend met gebruik-
making van een door den secretaris-generaal van het departement van binnenland-

sche zaken vastgesteld formulier” 

In de bekendmaking wordt omschreven wie als geheel of gedeeltelijk van joodse 
bloede beschouwd diende te worden. 

In het archief is ook het formulier met de namen en andere gegevens van de per-
sonen te vinden. De personen die op het formulier worden vermeld zijn: 

1. Fresco, Benjamin, Hordijk 109, opmerking: “Behoort niet tot de Joodsche 
kerkelijke gemeente is niet met een Jodin gehuwd (Jood)”.  

2. Fresco, Sophie, Hordijk 109, opmerking als bij 1. 
3. Steinhardt, Lise Beate, Kreekschehaven 5, opmerking als bij 1. 
4. Barrie, Margaretha Elisabeth Johanna, Kreekschehaven 5, opm. als bij 1. 
5. Polack, Jacob, Koninginneweg 245, opmerking als bij 1. 
6. Polack, Charles, Koninginneweg 245, opmerking als bij 1. 
7. Sanders, Josua Jakob, Smeetlandschedijk 28, opmerking: “Behoort tot de 

Joodsche kerkelijke gemeente is gehuwd met een Jodin (Jood)”.  
8. Grootkerk, Saartje, Smeetlandschedijk 28, opmerking gelijk aan 7.  
9. Sanders, Abraham Josua, Smeetlandschedijk 28, opmerking: “Behoort tot 

de Joodsch Kerkelijke gemeente en is ongehuwd”.  
10. Sanders, Sipora, Smeetlandschedijk 28, opmerking als bij 9. 
11. Sanders, Henriette, Smeetlandschedijk 28, opmerking als bij 9. 
12. Sanders, Mozes Josua, Smeetlandschedijk 28, opmerking als bij 9. 
13. Van der Sluys, Mozes, Hordijk 197/2, opmerking: “Behoort tot de Joodsche 

kerkelijke gemeente is gehuwd met een Jood (Jodin)”.  
14. Valk, Elizabeth, Hordijk 197/2, opmerking: “Behoort tot de Joodsche kerke-

lijke gemeente is gehuwd met een Jood (Jodin)”.  

Dit onderwerp leidde ertoe dat Thomas Vermeulen (betrokken bij het Streekar-
chief IJsselmonde), die zeer geïnteresseerd is in de personen met een Joodse ach-
tergrond in IJsselmonde, van de navolgende families genealogieën heeft opge- 
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gemaakt en op schrift gesteld. Het betreft de families Fresco, Polack, Van der 
Sluijs en Sanders. Deze genealogieën zijn voor de geïnteresseerden beschikbaar. 

Het boekje “Achterhuis van Rotterdam” had ook al de belangstelling van Thomas 
Vermeulen. Het leek Thomas een goed idee om van de families die ondergedoken 
zaten, ook de genealogieën te maken. En dat is dan ook gebeurd.  

In de “Genealogie van de Joodse onderduikers Breepleinkerk te Rotterdam” treft u 
de o.a. de namen aan van Andriesse, Sanders, Kool, Groenteman, de Zoete en 
Polak. Ook deze genealogieën kunt u bij het Streekarchief inzien.  

Onze waardering gaat uit naar Thomas Vermeulen voor de vele tijd die hij in deze 
aanwinsten voor onze bibliotheek heeft gestoken.  

Tevens kwam ik een bericht tegen in het Buitengewoon Politieblad van 22 April 
1941 over “de inname der radio-ontvangtoestellen van joden”.  

In dit bericht staat het volgende vermeld:  

“De Höhere S.S.- und Polizeiführer beim Reichskommissar für die besetzten niederlän-
dischen Gebiete, heeft, ingevolge § 1 der Verordening van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende de strafbaarheid van overtredingen van 
militaire en politionele verordeningen en mede ingevolge § 1 der Verordening No 
26/41 van genoemden Rijkscommissaris betreffende bijzondere veiligheidsmaatrege-
len op het gebied van radio, bepaald, dat radio-ontvangtoestellen, die zich hier te lan-
de in het bezit van joden bevinden, met ingang van 15 April 1941 in beslag zijn geno-
men. 

De radio-ontvangtoestellen van bovengenoemde personen moeten vóór 30 April 1941 
bij het hoofd van politie der gemeente, waar de eigenaar van het radiotoestel gedomi-
cilieerd is, in onbeschadigde toestand worden ingeleverd. Herstelling van beschadigde 
toestellen zal op kosten van den eigenaar moeten geschieden. Overtredingen zullen 
worden bestraft”. “Een lijst, met vermelding van de persoonsnamen die een toestel 
hebben ingeleverd, met een korte omschrijving van het toestel, behoort uiterlijk voor 

15 mei 1941 te worden opgemaakt en ingezonden”.  

Duidelijk is dat de personen die voorkomen in de hierboven genoemde aanmel-
dingsplicht ook de namen zijn van degenen die een radio moesten inleveren. 

Correspondentie over degenen die een radio moesten inleveren en de verdere 
procedures zijn ook gefotografeerd en bij het Streekarchief in te zien. 

Op bladzijde 10 van deze nieuwsbrief ziet u een afbeelding van een verklaring dat 
de heer Jacob Polack op 29 april 1941 zijn radio heeft ingeleverd bij de firma Vol-
lebregt aan de Beijerlandselaan. 
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Een bekende van IJsselmonde:  
                           Jos Brink, bewoner van Vreewijk 

Jos Brink werd op 19 juni 1942 in Heiloo geboren als 
Josephus Gerardus Brink. Zijn ouders en zijn oudere 
broer woonden eigenlijk in Rotterdam, maar uit angst 
voor bombardementen werd naar een tante in Heiloo 
uitgeweken. Vader Jo Brink was werkzaam bij ’s Rijks 

Belastingen en vanwege 
zijn hoge functie moest 
het gezin wel vaker verhuizen. Toen Jos Brink twee 
weken oud was, verhuisde zijn ouders weer terug 
naar het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk. Onderweg 
naar Rotterdam werden ze aangehouden: de be-
zetters dachten dat het mandje waar baby Jos in lag, 
vol zat met clandestiene slacht. Het misverstand 
werd gelukkig snel opgelost. 

De Tweede Wereldoorlog heeft een grote invloed 
gehad op Jos Brink. De zwagers en broers van zijn 
moeder kwamen tijdens de oorlog om het leven. De 
antipathie jegens de Duitsers werd toen geboren en 
zette zich voort tijdens de opvoeding van Jos Brink. 
Zo ging het gezin bijvoorbeeld nooit naar Duitsland 
op vakantie en tijdens een bezoek aan het strand be-

groef Jos Brink met zijn broertje het kunstbeen van een zwemmende Duitser.  

Toen het been werd terug-
gevonden, waren de Duit-
sers en de ouders van Jos 
Brink erg kwaad. Zijn ouders 
hadden hem geleerd altijd 
beleefd te zijn, maar mis-
schien dat ze het stiekem 
ook wel een goede grap von-
den. In het latere leven van 
Jos Brink liet de ‘anti Duitse’ 
opvoeding zijn sporen na. 
Jos hield een grote interesse 
in alles wat met de Tweede 
Wereldoorlog te maken had 

Jos in 1947 op De Klerkschool 
Foto: Privécollectie 

Jos Brink (2e van rechts) met zijn broers op het strand, 1947. 
Foto: Privécollectie 
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en in bijna al zijn theaterproducties zat iets verwerkt  wat daarmee te maken had. 

Het gezin van vader Jo en moeder Jopie werd na 
de geboorte van Jos uitgebreid met nog drie 
zoons. Jos Brink sprak altijd met enthousiasme 
over zijn jeugd in Tuindorp Vreewijk. Hij was 
geen buitenkind, dat voetbalde, maar meer een 
dromer, een ‘binnenzitter’.  

Zo ontstonden ook zijn eerste theatrale uit-
spattingen. Jos Brink creëerde de tovenaar Pipo-
lanto en gaf poppenkastvoorstellingen, die ui-
teraard verplicht door het hele gezin moesten 
worden bezocht. Ook had hij een grote belang-
stelling voor lezen. Hij vond de zondagsschool 
interessant, mede door de bijbelverhalen die 
daar werden verteld. Jos Brink ging regelmatig 
met jeugdvriendjes en vriendinnetjes mee naar 
een rooms-katholieke mis, hoewel het gezin 
remonstrants was. Deze indrukken van verschil-
lende geloven zouden op latere leeftijd van pas 
komen bij zijn pastorale werk. 

Toen Jos Brink elf jaar oud was, namen zijn ouders hem mee naar het toneelstuk 
Tramlijn Begeerte van Tennessee Williams. Hij vond het prachtig, maar zijn liefde 
voor het vak zal vooral zijn gevoed door de voorstellingen die in die tijd op de tele-
visie werden uitgezonden. Op deze leeftijd wilde hij overigens nog geen acteur 
worden, maar kunstschilder. Zijn vader zag hier geen brood in, maar zorgde wel 
voor geld, zodat zijn zoon kon schilderen als hobby. 

Tijdens zijn middelbare schooltijd woonde het gezin in Zuidoostbeemster. In Pur-
merend, daar vlakbij, ging hij naar school. Hij was een middelmatige leerling die 
vooral goed was in talen én in grappen maken. Zo heeft hij zich tijdens de les een 
keer opgesloten in een kast en vanuit zijn schuilplaats constant dierengeluiden ge-
maakt. Deze grappen hadden echter niet altijd de overhand, want Jos Brink kreeg 
van huis uit een ijzeren discipline mee. Hij leerde dat hij altijd moest afmaken waar 
hij aan begonnen was. Zo ontstond bij hem de drang om de top te bereiken. Het 
credo van de familie Brink was: “In alles wat je doet, moet je proberen de beste te 
zijn.” 

Bron: “Jos Brink. Een mensenmens met theater als anker”, Esmé Apeldoorn (2007 AO Actuele Onder-

werpen BV) 

Jos Brink (2e links) met zijn broers bij de 
voordeur, 1953.   
Foto: Privécollectie 
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Verhalen uit de Vierschaar: “Een Charmante Boef” 

door Harry Aardoom 

Johannis Pelser Brummel was secretaris van 
het dorp Oost-IJsselmonde geweest. Hij 
werd in 1795 ontslagen toen er een groot 
kastekort aan het licht kwam. Tja, wie had 
het geld verduisterd? Later, in 1797, stal hij 
belastinggeld dat de nieuwe secretaris van 
het dorp, Pieter van Es, aan de comptoir 
(belastingdienst) in Den Haag diende af te 
dragen. Pelser Brummel bood de nieuwe 
secretaris aan het geld voor hem naar Den 
Haag te brengen omdat hij er toch naar toe 
moest. En ging er vervolgens met het grote bedrag (bijna vierduizend gulden) van-
door.  

De hoge vierschaar van Zuid-Holland verzocht zijn opsporing. In Oktober 1798 werd 
hij in Den Haag aangehouden, en vervolgens naar Dordrecht overgebracht. Hij werd 
ingesloten in “de gijzelkamer”. Dat was een kamer aan de zuidkant van het stadhuis 
op de tweede verdieping. Het had een getralied raam dat uitzag op de Voorstraat-
haven. Overigens, ook zijn slachtoffer, de veel te goedgelovige Pieter van Es, zat 
hier inmiddels al in gijzeling.  

“Gijzelaars” hadden voorrechten, onder meer dat zij hun eigen maaltijden mochten 
bestellen als ze het konden betalen. Pelser Brummel heeft het zich aan niets laten 
ontbreken. Hij dronk dagelijks voor aanzienlijke bedragen jenever en wijn, en werd 
door Helena Collaert, de vrouw van de cipier Jan Verhoeven, en Maria Thijssen, de 
lieftallige jonge dienster, verwend met soep en lekkere hapjes. We kunnen ons niet 
aan de indruk onttrekken dat de man geliefd was bij het personeel van het stad-
huis. Dat kwam hem van pas, want in de nacht van 6 op 7 Juni 1799 ontsnapte hij 
uit de gijzelkamer van het stadhuis. Hij moet daar hulp bij hebben gehad, maar het 
viel niet te bewijzen. De avond voorafgaand aan de ontsnapping had hij bezoek ge-
had van een vriend, Johan van der Horst, met wie Pelser Brummel een gezellig 
glaasje had gedronken, waarbij hij het dienstmeisje had gevraagd om hem ´s mor-
gens al vroeg, om vijf uur, zijn morgenthee te brengen. Pas in de loop van de vol-
gende morgen werd de ontsnapping opgemerkt door cipier Jan Verhoeven.  

Johannis Pelser Brummel bleek een aantal ijzeren tralies te hebben doorgevijld. Bij 
het vijlen had hij kaarsvet gebruikt om het lawaai te dempen. Er was een gat ont-
staan van tien duim in het vierkant (plm 25 bij 25 cm), zodat hij uit het venster kon  
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klimmen. Een deken was in repen gescheurd waarna de repen met touw aan elkaar 
waren genaaid. Daarna zou hij, hangend aan een aan repen gescheurde deken, zich 
hebben laten zakken in de Voorstraathaven. Was hij zwemmend ontsnapt, of was hij 

mogelijk geholpen door een roeier in een 
roeiboot? Want aan de steiger van het 
stadhuis in de Voorstraathaven lag een 
schoongemaakte nog natte roeiboot afge-
meerd. De ontsnapping was dermate ge-
ruisloos gebeurd dat de wacht op het bor-
des van het stadhuis er niets van had be-
merkt. Ook het dienstmeisje, dat in de keu-
ken aan de kant van Voorstraathaven sliep, 

had niets gemerkt. Marcel, een andere gevangene, was wakker geworden en had 
het om ongeveer één uur in de nacht horen gebeuren.  

“… het schuiven langs de deeken en ´t vallen van den evadeerende gevangene Brum-
mel in het water …”  

Maar hij zei niet te weten waar Pelser Brummel heen zou vluchten.  

Toen zag men dat de arrestant ook geprobeerd had een gat te maken in de vloer van 
de gijzelkamer, zodat duidelijk was dat hij eerst had willen ontsnappen door het gat 
in de vloer naar de daaronder op de eerste verdieping gelegen Weeskamer. Hij had 
een grote koffer op het gat gezet.  

Later bleek dat Marcel tijdens zijn gevangenschap een goede vriend van Pelser 
Brummel was geworden. Hij had hem de vijl en ook naald en touwdraad verschaft 
om de tralies door te vijlen en de repen deken aan elkaar te kunnen naaien. Marcel 
had de bezoekende predikant verzocht om touw en een paknaald. Touw en pak-
naald waren op verzoek van de predikant door het dienstmeisje gekocht, waarna de 
predikant dit aan Marcel gaf, die het op zijn beurt weer aan Pelser Brummel had 
doorgegeven.  

Ook had Pelser Brummel zich voorbereid op zijn ontsnapping door kleermaker Ka-
merling zijn vest, broek en jas te laten repareren, en  schoenmaker Botbijl had zijn 
laarzen gerepareerd. Men vond een brief die Pelser Brummel de vorige avond had 
geschreven en had achtergelaten in zijn kamer:  

“Vreeze voor (gevangenschap) heeft mij alleen bewoogen om zelve middelen ter ont-
koming te bezigen …, (ik) wilde liever mijn leeven wagen om vrij te zijn; … vaart alle 
wel … myn vaderland zie ik zeer waarscheijnelijk morgen voor het laatst. …”   
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Bovendien ontving de baljuw drie weken later, op 1 Juli 1799, nóg een brief van de 
boef.  

“Ik wage het mijn dank-erkentenis met deze te betuigen voor alle die blijken van 
waare rechtvaardigheid welke gij byzonder aan mij hebt betoond, mijne 
(ontsnapping) zult gij althans mij tot geene misdaad reekenen …”  

Wat een charmante brief, hoe kon een mens een hekel hebben een zulk een hoffelijk 
persoon. Maar de baljuw was niet gecharmeerd. Navraag bij omringende hoge vier-
scharen leverde, zeven weken na de ontsnapping, op 26 Juli 1799 de informatie op 
dat Pelser Brummel zat te feesten in herberg De Roode Leeuw in Etten (Etten-Leur). 
Hij had daar tijdens zijn verblijf al voor 257 gulden verteerd èn betaald! Met assis-
tentie van de baljuw aldaar werd hij op 30 Juli weer ingerekend en naar Dordrecht 
teruggebracht. Hij kreeg een tuchthuisstraf die hij zou uitzitten in het tuchthuis in 
Gouda. Daar is hij warempel op 13 November 1799 samen met zeven andere gevan-
genen nóg eens ontsnapt, maar hij werd de volgende dag in Krimpen aan de Lek al 
weer opgepakt.  

Zijn gedrag in het tuchthuis was 
voorbeeldig, niemand had een hekel 
aan hem. Zodat hij op 9 Mei 1800 
tijdens een inspectie van het tucht-
huis in Gouda door de schepenen 
van de hoge vierschaar Dekker, Rens 
en van Hattum zowaar twee jaar 
strafvermindering kreeg. En bij een 
volgende inspectie in 1802 werden 
hem zes jaren straf kwijtgescholden, zodat hij in de loop van dat jaar weer vrij man 
was.  

Een witte boorden crimineel waaraan niemand een hekel had. Integendeel, men 
vond het een charmante, hoffelijke, sympathieke heer. Je kon hem zijn crimineel 
gedrag eigenlijk niet kwalijk nemen, toch? Het verhaal is vergelijkbaar met dat van 
het “het goede heertje” in onze tijd, omstreeks 1950. 

Bron: 

1. 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 4, dd. 
19 Oktober 1798, 7 en 14 Juni, 5, 26 en 30 Juli en 15 November 1799.  

2. Idem, inventarisnummer 5, dd. 9 Mei 1800.  
3. Idem, inventarisnummer 83, dd. 18 Juli 1800 (Bladzijdennummering ontbreekt in de genoemde 

boeken).  
4. Idem, inventarisnummer 88, dd. 1 Februari 1799 (een brief).  

Tuchthuis Gouda door Jacobus Stellingwerf 
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150 jaar Nieuwe Waterweg 
 

Op 31 oktober 2016 was het 150 jaar geleden dat de Prins van Oranje de eerste spa-
de stak voor ‘de doorgraving van de Hoek van Holland’, in feite het officiële start-
sein voor het graven van de Nieuwe Waterweg.  Een gebeurtenis die ook verregaan-
de gevolgen had voor het dorp IJsselmonde en haar Zalmvisserijen. 

Als we kaarten van omstreeks 1600 bekijken dan zien we dat de Maas toen een heel 
brede monding had met op de noordoever ’s-Gravenzande en op de zuidoever 
Oostvoorne en Den Briel.  

In deze brede riviermonding vormden zich ondiepten die stukje bij beetje werden 
ingepolderd waardoor het eiland Rozenburg ontstond.  

Ook ontstond bij ’s-Gravenzande in zuidwestelijke richting een ondiepte die uit-
groeide tot een zandbank met hierop uiteindelijk duinvorming.  

Deze uitstulping aan het land stond bekend als ‘de Hoek van Holland’, maar ook wel 
als ‘de Beer’ . 

Kaart van de Maasmond uit 1746. De uitstulping aan het vaste land links is ‘de Beer’ of ‘de Hoek van 
Holland’.  Door verzanding was de Maasmond zo ondiep geworden dat deze niet meer te bevaren 
was door zeeschepen.  
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Een en ander had tot gevolg dat de mond van de Maas vanaf omstreeks 1740 niet 
meer bevaarbaar was voor zeeschepen en dat deze moesten omvaren via Haring-
vliet, Hollandsch Diep, Dordtse Kil en Oude Maas. Voor zeilschepen was dit een hele 
onderneming en de reis van zee naar Rotterdam duurde soms weken.  

Al in 1731 was door Nicolaus Cruquius (1678–1754) een ontwerp voor een doorgra-
ving van de Hoek van Holland gemaakt. Dit plan werd niet uitvoerbaar en te duur 
geacht en verdween in een la.  

In 1830 werd het Voornse Kanaal van Hellevoetsluis naar Nieuwesluis geopend. Het 
was een initiatief van Koning Willem I, maar het was al snel te klein vanwege schaal-
vergroting door de opkomende stoomvaart. Bovendien ontstonden ondiepten in de 
mond van het Haringvliet waardoor het kanaal ook moeilijker te bereiken werd van-
uit zee.  

Op 5 november 1857 werd de Raad voor den Waterstaat benoemd met als opdracht 
onderzoek te doen naar verbetering van de vaarweg van Rotterdam naar zee.  De 
raad bracht op 21 augustus 1858 haar verslag uit: doorgraving van de Hoek van Hol-
land, afdamming van het Scheur en de bouw van twee pieren in zee.  

Dit plan was ingediend door Waterstaatsingenieur Pieter Caland, lid-secretaris van 
de raad en was in feite gebaseerd op het plan van Cruquius van zo’n 130 jaar eer-
der. Nadat Koning Willem III op 24 januari 1863 de Wet op den Waterweg van 
Rotterdam naar zee had ondertekend begon men in 1864 met het bouwen van de 
pieren. Vanwege onteigeningsprocedures kon de doorgraving van de Hoek van Hol-
land pas op 20 december 1865 worden aanbesteed.  
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Toen op 31 oktober 1866 de Prins van Oranje de eerste spade voor de doorgraving 
stak begonnen de werkzaamheden officieel.  

Aardig om te weten is dat voordat de Prins de eerste spade stak, hij zich een paar 
dagen vanuit de Hilwoning had beziggehouden met de jacht op het Koninklijk 
Jachtdomein dat zich hier Hoek van Holland bevond.  

De Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 november 1866 schrijft hierover:  

“Ten 12 kwam de prins aldaar van de nabij gelegen Hilwoning, behoorende onder ’t 
Nieuwland, alwaar Z. K. H. zich reeds een paar dagen ten vertoeve op het jagtveld 
ophield. “ 

Daar alles met de hand moest gebeuren kon pas op 26 november 1868 de laatste 
dam in de doorgraving worden doorstoken.  

Er was nu een kanaal met een lengte van 4,5 kilometer, een bodembreedte van 10 
meter en een diepte van 2 meter onder laagwater.  

Door de uitschurende werking van de getijstroom werd dit smalle kanaal langzaam 
breder en dieper maar het duurde tot 9 maart 1872 voordat het eerste zeeschip 
erdoor naar zee kon varen.  

Op 9 maart 1872 voer het eerste zeeschip 
door de doorgraving naar zee, de Harwich-
boot ‘Richard Young’.  

Probleem was nog dat het weggespoelde 
zand voor de pieren een zandbank vormde 
waardoor veel meer gebaggerd moest 
worden dan men had gedacht. Eind 1877 
waren de totale kosten 12.820.531 gulden 
terwijl er 6,3 miljoen was geraamd. Uiteindelijk had de Waterweg pas in 1896 de 
bij wet van 1863 vastgestelde diepte. Toen waren de totale kosten 36 miljoen gul-
den; zes keer de oorspronkelijke raming.   

Bijschrift bij afbeelding op de vorige bladzijde: 
Gravure over het steken van de eerste spade door Z.K.H. de Prins van Oranje op 31 oktober 1866. 
Links het directiegebouw van Rijkswaterstaat. Het was de eerste permanente bebouwing van Hoek 
van Holland en het is in de 2e wereldoorlog afgebroken. Op de voorgrond de beide pieren, voor zover 
toen gereed.  

Bron: Tekst van Henk van der Lugt overgenomen uit de Nieuwsbrief Stichting Historisch Genoot-

schap Hoek van Holland van 31 oktober 2016. 

Feesttent bij opening Waterweg 
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Uit de Krant: Een ernstig tramongeluk 

Adriaantje (Jansje/Jaantje) Molenaar overleeft het ongeluk niet. Zij overlijdt nog 
dezelfde dag (Poortugaal akte 13 en Rotterdam akte 3776) op 62 jarige leeftijd. Zij 
werd geboren op  14 november 1845 te Rhoon, als dochter van Pieter Molenaar 
en Trijntje Stam. De 58 jarige Wouter Kranendonk, met wie zij op 19 maart 1875 te 
Poortugaal in het huwelijk trad, overleefde het ongeluk wel. Wouter werd op 21 
april 1851 in Poortugaal geboren als zoon van Willem Kranendonk en Willempje 
Verhoeff. 

Wouter hertrouwt op 21 april 1911 in Poortugaal met Annetje Leenheer, weduwe 
van Leendert Stok, geboren op 12 juli 1852 te Katendrecht, dochter van Pieter 
Leenheer en Alida Zwiep (ook: Zweep). Zij was op 18 december 1873 te Katend-
recht gehuwd met Leendert. Hij werd op 6 november 1849 te Charlois geboren als 
zoon van Maaike Stok en een onbekende vader. 

Annetje overlijdt te Poortugaal op 29 januari 1930 en Wouter overlijdt daar twee 
jaar later op 7 juli 1932. 

De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad, van 16 augustus 1909. 
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AANWINSTEN COLLECTIE: 

Van de locatiebeheerder van de Heerenwaard, Leo van der Walle, ontvingen wij 
een maquette van de “Cornelis van Beverenbrug, in de volksmond ook wel “de 
kleine Zwaan” genoemd. Dit is de fiets– en voetgangersbrug over de A16 die Groot
-IJsselmonde met de Beverwaard verbindt. Wij bedanken Leo en de Gemeente 
Rotterdam hartelijk voor deze mooie aanwinst voor het Streekarchief 

Van de kersverse vrijwilliger Nico Kwikkers en zijn echtgenote Lineke mochten wij 
een mooi exemplaar van een Underwoord nr. 5 typemachine uit 1904 ontvangen. 
Het Streekarchief bedankt Nico en Line-
ke hartelijk voor deze gift en is zeer 
verguld met deze aanwinst.  

Op de website is een nieuwsbericht 
geplaatst met wat achtergrondinforma-
tie over de Underwoodtypemachine. 

De Underwood 5 typemachine zou na 
zijn verschijnen in 1901 een enorm suc-
ces blijken en de markt 30 jaar domine-
ren. In 1915 waren er al meer dan 
800.000 geproduceerd en verkocht. Er 
zouden er nog miljoenen volgen, wat 
de Underwood tot de belangrijkste ty-
pemachine van zijn tijd maakte.  
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 
 

 

Gebouwde Accenten, monumenten in Hilligersberg, Schie-
broek en Terbregge 

Jack Fens, Rotterdam 1995 

Historie Hillegersberg en Schiebroek, met gebouwen als uitgangs-
punt. Met bijzondere foto's van plekken en gebouwen die je ge-
woonlijk voorbij fietst.  

De Stoomtram op IJsselmonde, deel 3 

Bas van der Heiden, De Boektant 1990 

Foto’s en beschrijvingen van de Stoomtram op IJsselmonde. In dit deel wordt 
aandacht besteed aan het traject Rotterdam-Zuid - Hoogvliet - Barendrecht - 
Zwijndrecht 

Een stijgende stand met zinkend land,  Waterschapsbeheersingssys-
temen in polder Nieuw-Reijerwaard 1441-1880 

Bertus Wouda, Uitgeverij Verloren 2009 

Dit boek vormt de neerslag van een kleinschalig onderzoek waarin de wisselwerking 
tussen de landschappelijke en maatschappelijke veranderingen een belangrijke rol 
speelt. De focus ligt hierbij op Ridderkerk en het omliggende platteland. 

Rotterdam IJsselmonde in de 20e eeuw 

Tinus en Bep de Does, De Oude Stad B.V. 2016 

Wie vandaag de dag door IJsselmonde loopt, ziet de vele veranderingen. Tot in de 
jaren vijfitig was het oude IJsselmonde nog landelijk met de Benedenrijweg, Boven-
straat, Oostdijk, Kerkedijk, Hordijk, Zevenbergsedijkje, Smeetslandsedijk, Buitendijk, 
Koninginneweg en de Benedenstraat. Een foto-portret van IJsselmonde. 

Mededogen in vroeger tijd 

Harry Aardoom, Ridderprint, Ridderkerk, 2016   

Alweer de derde bundel met geparafraseerde verhalen gevonden in de  
rechtbankverslagen van de Hoge Vierschaar van Zuid Holland. 

Het boekje is te koop bij het Streekarchief voor € 14,95 (exclusief verzend-
kosten).  
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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 (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

