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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: 

Op de onderstaande (feest)dagen is het Streekarchief gesloten: 
 14 april  Goede vrijdag 2017   vrijdag 
 17 april  2e Paasdag 2017     maandag 
 27 april     Koningsdag 2017  donderdag 
 5 mei        Bevrijdingsdag 2017        vrijdag 
 25 mei      Hemelvaartsdag 2017     donderdag 
 5 juni     2e Pinksterdag 2017        maandag 

Portretfoto Corrie van Gorp  
(Foto: ANP Foto-archief) 

Kop en schotel gemaakt ter gelegen-
heid van het 25 jarige huwelijk van  
Arie Maaskant en Jannetje Schreuder 
in 1868 (Foto: Nico kwikkers) 
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Het nieuwe jaar is aangebroken met het positieve bericht dat de gemeente Rotter-
dam de jaarlijkse (kleine) subsidie wederom heeft toegekend aan het Streekarchief. 
Op het gebied van de entreegelden en donaties zijn een aantal veranderingen door-
gevoerd. Op bladzijde 15 worden die door onze penningmeester toegelicht. 

De Kerstsluiting zou worden benut om de website te verhuizen naar een ander 
webhostingbedrijf omdat we bij onze vorige tegen een aantal beperkingen aanlie-
pen die onze online uitbreidingsplannen in de weg stonden. Helaas zat het wat te-
gen en was de website langer uit de lucht dan gepland. Verderop in deze nieuws-
brief leest u hier meer over. 

Graag attenderen wij u op de expositie van de Chabotgroep die in samenwerking 
met het Streekarchief wordt gehouden. De opening is op 3 maart om 14.00 uur en 
zal zes weken duren. De Chabotgroep is een vereniging van schilders- en tekenama-
teurs en bestaat al weer 25 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze 
website. 

In het kader van het 40-jarig bestaan van de Historische Vereniging Barendrecht, op 
13 december 2016, is er een dvd uitgebracht met getranscribeerde en gedigitali-
seerde kerkboeken over de periode 1595-1889. Aan dit project is door vrijwilligers 
van het Streekarchief meegewerkt.  

Sinds enige tijd is het mogelijk om bij het Stadsarchief Rotterdam in te loggen bij 
“Mijn Studiezaal”. Mijn Studiezaal is een gratis online platform om uw historisch 
onderzoek te organiseren en uit te voeren.  

Tot ons genoegen hebben zich in de afgelopen maanden enkele vrijwilligers aange-
meld. Hierdoor krijgt de verwerking van de gegevens voor de Beeldbank en het digi-
taliseren een flinke impuls.  

Eind februari constateren wij dat ongeveer de helft van onze donateurs hun donatie 
voor 2017 al heeft overgemaakt. Het doet ons deugd dat alweer zoveel van u ons 
ook in 2017 een warm hart toedragen. Vriendelijk verzoeken wij u, indien dit nog 
niet is gebeurd, om uw donatie voor 2017 over te maken.  

         Het Bestuur 
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De bijzondere hobby van een oud-aannemer uit 
IJsselmonde, een reactie van zoon Jan Heiden uit 
Hoornaar 
 
Geachte heer Den Hartog, 
 
in de recente uitgaaf van uw kwartaalbericht schrijft u 
een artikel over de 'bijzondere hobby van een oud-
aannemer...etc.’ dat enige aanvulling/correctie be-
hoeft : 
 
In de jaren '60 had de gemeente Rotterdam een aflo-
pende straat gepland, vanaf de Bovenstraat richting 
Koninginneweg, precies over het laatste stuk grond 
waar tot 1900 het 'kasteel van IJsselmonde' gestaan had. Mijn vader vertelde 
graag over de overgeleverde herinneringen van zijn ouders aan het kasteel en zijn 
bewoners, de familie Bichon.  
 
Die laatste kasteelbewoner, ambachtsheer van IJsselmonde, kreeg een  conflict met 
de burgemeester over het eigendomsrecht van het IJsselmondse hoofd (in de om-
geving van de watertoren), en hij versperde de toegang door het plaatsen van een 
2 mtr. hoge afzetting  van met grond gevulde tonnen: 'de tonnenheining'. 's Nachts 
werd de afzetting weer afgebroken, etc. en kwam de zaak voor de Rechtbank.  
Mr. Bichon van IJsselmonde werd in het gelijk gesteld, maar uit woede en  
rancune besloot hij de gemeente te verlaten en het kasteel te laten afbreken, tot 
geen geringe 'imagoschade' voor IJsselmonde !  
 
De gemeente liet stadsarcheoloog Hoek de locatie onderzoeken en beschrijven, en 
mijn vader was dagelijks ter plaatse om mee te kijken. Het kan zijn dat mijn vader 
met de heer Hoek zijn idee om het kasteel  in model na te bouwen heeft besproken. 
 
Hoe dan ook, zelf heb ik op het stadsarchief kopieën gevraagd van de 18e eeuwse 
tekeningen, en die voor het nabouwen op schaal 1 á 20 overgezet, waarnaar vader 
zijn werk kon beginnen - die twee pakketten tekeningen heb ik jarenlang nog in 
mijn bezit gehouden, nadat mijn vader in 1977 overleden was. 
 
Jarenlang stond het model in de voortuin van mijn vader in Bolnes. Na zijn overlij-
den kwam het terecht in De Klimmende Bever in IJsselmonde, en toen die het kwijt  
wilde, in mijn eigen achtertuin in Hoornaar, in een bijbehorende 'slotgracht'. 
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Daar werd het een jaar of 5 geleden opgemerkt door mijn achterneef Norbert Swa-
neveld (Red: voormalig dagelijks bestuurder van de deelgemeente IJsselmonde en 
voorzitter van de gebiedscommissie IJsselmonde), die vroeg het model te mogen 
herplaatsen in IJsselmonde, na reparatie door vrijwilligers van het Streek- 
archief. Zo werd besloten en zo is het plm. 100 kg zware model naar IJsselmonde 
vervoerd. Daar heb ik het deze zomer nog een keer gezien en volgens de aanwezige 
vrijwilliger kon men nog niemand bereid vinden de zaak te repareren. Ik heb toen 
vrijblijvend geadviseerd het model nogmaals na te bouwen in watervast multiplex, 
te conserveren, schilderen en de muren te vertinnen (= met zilverzand en cement 
het uiterlijk van steen na te bootsen), en het stenen model van vader verder te ver-
geten. De tekeningen heb ik eerder Norbert meegegeven en die moeten dus onge-
twijfeld in het archief te vinden zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan H. Heiden (1929). 
 
Naschrift redactie: de door de heer Heiden genoemde tekeningen zijn inderdaad in het 
bezit van het Streekarchief. De door hem aangedragen optie om het model te 
“herbouwen” wordt in overweging genomen, maar de historische waarde van het zware 
betonnen exemplaar weegt erg mee in het nog te nemen besluit. 

De maquette van het kasteel in de achtertuin van Jan Heiden (Foto: Marcel Verhoef). 
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Een Zilveren Huwelijk in IJsselmonde 

door Peter den Hartog  
(foto’s Nico Kwikkers; Kwartierstaten Thom Vermeulen, Cor Menses en Marcel Verhoef) 

Eind december 2016 ontving het Streekarchief een mailtje van Adri den Boer uit 
Nieuwerkerk aan den IJssel. In het mailtje vermeldde Adri dat hij op een rommel-

markt in Capelle aan den IJssel een stel 
kop en schotels van het 25-jarig huwelijk 
van (verguld op wit) Jannetje Schreuder 
en Arie Maaskant had verkregen. 

Het aardewerkstel is van 13 mei 1868 en 
de vereerden trouwden op 13 mei 1843 
te IJsselmonde. Aangezien beiden ook te 
IJsselmonde overleden (1902 en 1904) 
zou naar de mening van Adri een be-
stemming bij het Streekarchief de beste 

plek zijn. Het Streekarchief kon het stel kosteloos krijgen. 

Dit aanbod van Adri hebben wij graag aangenomen en nu staat dit stel te pronken 
in onze vitrine.  

De vraag was ook, hoe weet een “particulier” uit Nieuwerkerk de relatie met het 
Streekarchief te leggen. Wel, het blijkt dat Adri den Boer in Nieuwerkerk en omge-
ving geen onbekende is. Adri onderzoekt 
en publiceert sinds 1973 regelmatig over 
de Nieuwerkerkse geschiedenis zowel in 
boeken als in tijdschriften. En is secretaris 
van de Historische Vereniging Nieuwer-
kerk. Dus Adri, met zijn jarenlange kennis 
en ervaring, wist waar hij moest zijn. 

Erg leuk om te constateren dat een histo-
rische vereniging uit de regio dan direct 
aan het Streekarchief denkt. 

Adri heeft ook meegewerkt aan het boekje “THUIS IN ZUIDPLAS, Van Polder tot 
Gemeente”. Een zeer informatief en ruim geïllustreerd boekje over het verleden 
van de gemeenten Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oud 
Verlaat en Zevenhuizen, een echte aanrader! 
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Huwelijksakte nummer 8 van 1843 uit IJsselmonde bevestigde de echtvereniging tussen Arie 
Maaskant van Ridderkerk en Jaantje Schreuder van Katendrecht. De akte is ondertekend door 
Arie, Jaantje en hun getuigen. Het (burgerlijk) huwelijk werd afgesloten door de toenmalige 
burgemeester van IJsselmonde, de heer Jan Molenaar, wiens handtekening rechtsonder is te 
zien. 
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Een inwoner van IJsselmonde: Corrie van Gorp  

door Roelof Vennik en Marcel Verhoef 

Corrie van Gorp werd als Cornelia Elizabeth van Gorp 
op 30 juni 1942 in Rotterdam geboren. Haar vader 
Piet van Gorp was lid van het bekende muziektrio 
“The Three Jackson’s” .  

Hij begon in de jaren dertig met accordeonspelen. 
Toen Piet Koopmans (die ook accordeon bespeelde) 
en hij in 1933 zwagers werden, besloten ze om samen te gaan spelen. 
In 1940 richtten zij samen met Harry van der Velde het accordeontrio The Three 
Jacksons op. Piet van Gorp overleed in 2008 op 92-jarige leeftijd.  

Muzikaliteit en theater werden er dus al met de paplepel inge-
goten in het gezin. Vader Piet was altijd op tournee met oom 
Piet en Harry van de Velde. Muziek had een prominente 
plaats in het gezin. 

Corrie heeft elf jaar gedanst, zowel in het theater (Het Natio-
nale Ballet) als voor de tele-
visie. In 1969 doet zij audi-
tie voor Wim Sonnevelds 
musical "De kleine parade", 
waarna zij  drie jaar bij Son-

neveld bleef. 

In 1975 speelde Van Gorp een van de hoofdrol-
len in de musical “Een kannibaal als jij en ik” van 
Freek de Jonge en Bram Vermeulen. Hetzelfde 
jaar was zij voor het eerst te zien in een revue 
van André van Duin.  

Samen met Frans van Dusschoten vormden zij 
jarenlang een populair revuegezelschap waar zij 
echt furore maakte, vooral als zij samen met 
André van Duin het toneel betrad als hun meest 
bekende typetjes, meneer en mevrouw De Bok. 

Corrie werkte sinds 1974 samen met André van 
Duin en Frans van Dusschoten, slechts door één 
musicalseizoen onderbroken. Zij stond in de  

Piet van Gorp 
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André van Duin Revues in het theater en werkte mee aan zijn televisieshows. 

Hiernaast maakte zij vanaf 1978 jaarlijks een show voor de TROS televisie en werk-
te zij mee aan het nasynchroniseren van te-
kenfilms. Zij maakte in 1978 haar eerste langs-
peelplaat met teksten van Tol Hansse en mu-
ziek van Clous van Mechelen. 

De samenwerking met André van Duin bezorg-
de haar ook een aantal carnaval hits en film-
rollen. Haar grootste succesnummers waren 
carnavalskrakers zoals "Jodelahiti jodelahita", 
"Me soezafoon", "Zo slank zijn als je dochter 
(1977)", "Alie van de Wegenwacht (1980)" en 
"Oh Karel", en daarbuiten "We gaan naar 
voetbal", "Niet te veel", etc. 

Tol Hansse en Clous van Mechelen maakten de elpee Corrie van Gorp (1978) voor 
haar, met daarop onder andere de single “Een Hollandse Boerenmeid”. 

Haar (geplande) laatste optreden verzorgde zij op 24 september 2007 in Exloo, sa-
men met Van Duin, Lee Towers en Ron Brandsteder en begeleid door onder ande-
ren Bert Brandsma op bassaxofoon. 

Nadat Van Gorp zich uit het theater had teruggetrokken, woonde zij jarenlang in 
het buitenland. Ook heeft zij in de jaren 80 in Noordwijk gewoond. Later is zij in 
Rotterdam gaan wonen. 

In 2009 was Van Gorp weer te zien op televisie als mevrouw De Bok, in de wekelijk-
se Dik Voormekaar Show van André van 
Duin en Ferry de Groot. In september 
2009 opende ze (samen met Van Duin, 
als meneer en mevrouw De Bok) de jaar-
lijkse Draaiorgeldag in Amsterdam. Ook 
in het op 30 december 2009 uitgezon-
den programma ter ere van de 80ste 
verjaardag van Mies Bouwman trad zij 
samen met André van Duin op als me-
neer en mevrouw De Bok. 

In december 2015 werd Corrie van Gorp 
getroffen door een beroerte en sinds-
dien leeft zij een teruggetrokken be-
staan in IJsselmonde. 

Foto: Jutka Rona. Collectie Theater Instituut  

Nederland  
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Verhalen uit de Vierschaar: Met zijn darmen in zijn hand gevlucht  

door Harry Aardoom 

In 1798 woonde Hendrik van Onna, 29 jaar oud, bij zijn aangehuwde oom Jacob de 
Vries in Oost-IJsselmonde. In de winter van 1795 bezat zijn oom in het dorp een 
huisje dat gehuurd en bewoond werd door Fop van Driel. Welnu, oom was bezorgd 
dat Fop vanwege dronkenschap onvoorzichtig met vuur zou zijn en vroeg aan Hen-
drik of hij naar Fop van Driel wilde toe gaan met het verzoek of hij vanwege brand-
gevaar voorzichtig met vuur wilde zijn.    

Hendrik deed braaf zijn boodschap.  

Op dat moment had Fop van Driel een logé, Hendrik Gussenkloo, een uit het dis-
trict verbannen boef. Ze zaten samen jenever te drinken. Hendrik van Gussenkloo 
mocht er vanwege zijn verbanning natuurlijk niet worden gezien. Dus Hendrik van 
Onna al had te veel gezien. Waarop Gussenkloo hem met zijn mes diep in zijn buik 
stak, dermate diep dat diens darmen naar buiten puilden. Hendrik van Onna 
vluchtte weg met zijn darmen in zijn handen.  

Hij had een wond die “… zoo diep en wijd was, dat zijnen darmen er uit kwamen, en 
hy die in de hand vast en tegengehouden heeft;”  

Drie jaar later kon Hendrik van Onna dit verhaal als getuige vertellen voor de hoge 
vierschaar van Zuid-Holland. Kortom, het is een wonder dat hij dat heeft overleefd 
in een tijd zonder antibiotica en waarin chirurgijns nog niets wisten van infectiege-
vaar.  

 Hendrik van Gussenkloo werd in 1798 ingesloten 2. Het was een beruchte boef die 
in 1793 was veroordeeld tot een jaar tuchthuis plus tien jaar verbanning. In Mei 
1798 was hij ondanks zijn verbanning weer eens op het dorp, en werd weer opge-
pakt. Maar hij ontsnapte uit zijn cel. Vervolgens werd hij weer gegrepen, en werd 
bij vonnis door de hoge vierschaar gegeseld en voor vijftien jaar in een tuchthuis 
ingesloten. Waarna hij levenslang uit het district verbannen zou zijn.  

Kennelijk heeft hij zich in het tuchthuis in Gouda redelijk gedragen want bij een in-
spectiebezoek door de baljuw in zomer 1803 kreeg hij een jaar strafvermindering 3.  

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 103, dd. 25 Mei 
1798 (geen bladzijdennummering).  
2. Idem, boek inventarisnummer 81, dd. 1 en 8 Juni 1798, fol. 198 t/m 200.  
3. Idem, inventarisnummer 6, dd. 4 Juli 1803 (geen bladzijden nummering.  
Zie ook “Lenige types”, hoofdstuk 3.13 in boek “Justitieklanten in vroeger tijd”.  
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“PostNL verhoogt de prijs van postzegels voor binnenlandse post 
vanaf 1 januari met 5 cent. Het basistarief stijgt daardoor naar 78 
cent.” 

Zomaar een klein berichtje in de krant van 10 oktober 2016. Een klein berichtje, 
maar helaas wel met grote gevolgen voor het Streekarchief en haar trouwe dona-
teurs. 

Sinds lange tijd heeft het Streekarchief haar zogenaamde “tientjesleden”, de dona-
teurs die voor € 10,= per jaar de nieuwsbrief ontvangen. Door de recente tariefver-
hogingen van PostNL en met name de laatste van 1 januari jongstleden, gaan de 
kosten de baten te boven. Dat wil zeggen dat de kosten om de Nieuwsbrief te 
drukken en op te sturen niet meer met € 10,= gedekt worden. Productie en ver-
zending van de nieuwsbrief komt per 1 januari 2017 op € 2,96 per exemplaar, 
waardoor het bestuur heeft moeten besluiten het minimum donatiebedrag te 
moeten verhogen van € 10,= naar € 15,= per jaar. 

Wel heeft het bestuur als voorwaarde bij dit besluit gesteld dat de opgebouwde 
rechten van de bestaande “tientjes” donateurs worden gerespecteerd en dat de 
tariefsverhoging voor hen slechts op vrijwillige basis is en alleen voor nieuwe do-
nateurs als verplicht gaat gelden. 

Hiernaast wordt de prijs van losse exemplaren van de Nieuwsbrief verhoogd van  
€ 2,50 naar € 3,50, maar dan nu wel inclusief verzendkosten. 

Tenslotte is door het bestuur besloten om het entreegeld voor bezoekers ad.  
€ 2,00 (per bezoek) af te schaffen. 

Een boodschap met gemengde gevoelens en één die je niet graag brengt, zeker 
niet aan de grote groep trouwe donateurs die ons als Streekarchief al jaren steunt, 
maar de kosten moeten wel gedekt worden. Aan de andere kant willen we zoveel 
mogelijk drempels wegnemen om onze historische collectie te delen, het af-
schaffen van de entreegelden past daarin. Wij hopen op uw begrip en wensen u 
nog veel leesplezier. 

Namens het Bestuur 

  Marcel Verhoef 
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De Damstee 

door G.J. Buizer , foto’s Gijs den Hartog 

Op de locatie Wester Hordijk 310 stond van 1870 tot 2007 een boerderij. 

Deze boerderij werd de “Damstee” genoemd omdat hij op een verhoging (dam) is 
gebouwd. De toevoeging ‘stee’ komt van een aanduiding die vroeger veel voor een 
boerderij werd gebruikt. 

Het woongedeelte van de boerderij werd gebouwd op een fundering die geplaatst is 
op koeienhuiden, en opgemetseld met gele IJsselsteentjes. Het bedrijfsgedeelte met 
stallen en schuren werd opgebouwd met oude materialen, zoals gebruikte eiken bal-
ken uit de scheepsbouw. Er werd dus materiaal gebruikt van oude trekschuiten die 
goederen vervoerden van en naar de Kreeksehaven van IJsselmonde. Voor het dak 
werd gebruik gemaakt van een rietgedekte kap. 

Op oude tekeningen van IJsselmonde is nog te zien dat er een water ( kreek) liep van 
Oud IJsselmonde via de boezem ( later IJsbaan ) naar de Hordijk. Deze kreek liep tot 
aan de Damstee, zodat materialen ook op trekschuiten kon worden vervoerd. 

Van de boerderij is op 3 juli 1870 de eerste steen gelegd door J. Meulendijk Pzn, zo-
als de gevelsteen vermeldde. Waarschijnlijk waren dit de eerste bewoners. In 1904 is 
de boerderij gekocht door de familie Lems. Deze familie gebruikten de boerderij 
voor een gemengd bedrijf, met vlasteelt en kleinvee. Op de boerderij werden koei-
en, paarden, kippen en varkens gehouden.  



17 

 

Het schuurgedeelte was opgedeeld in compartimenten. Het koetshuis, alwaar het 
rijtuig werd gestald en de stal voor de koeien alwaar maximaal 12 koeien konden 
staan en een plaats was voor de kalfjes. Voorin de stal was een waterpomp om wa-
ter uit de grond (wel) op te pompen en het vee te drinken te kunnen geven. Aan de-
ze gietijzeren pomp moest men flink slingeren om het water in de geul voor de koei-
en te vullen. Ook kon van een omleiding gebruik gemaakt worden om water naar de 
waterstoker te pompen.  

Een dorsvloer, een lemen vloer 
alwaar de korenschoven op 
werden uitgespreid om te wor-
den gedorst met de dorsvlegel. 
Boven deze dorsvloer was een 
zolder gemaakt waar het stro 
na het dorsen kon worden op-
geslagen. Van deze zolder 
werd ook een gedeelte ge-
bruikt om geteelde uien e.d. 
op te slaan. Veelal in jutezak-
ken werden deze op de zolder gehesen met touwen en katrollen. 

Achterin de boerderij was plaats voor opslag van aangevoerd koren, en gereed vlas-
product. Hier waren ook zolders gemaakt waarop materialen konden worden opge-
slagen, zoals touwen of gereedschappen voor de landbouw. 

Aan de zijkant van de opslag was een ruimte ingericht om een aantal paarden te stal-
len. De paarden stonden vast met een touw aan een grote ijzeren ring met een pen 
in de muur. 

Bij de boerderij waren verschillende opstallen. Naast de voorzijde van de boerderij 
stond het ‘keetje’, een klein gebouwtje met drie gedeeltes. Het voorste gedeelte 
was het woongedeelte van de vaste knecht en zijn familie, met daarboven een zol-
dertje als slaapplaats voor de kinderen. In het tussengedeelte was de waterstokerij 
en in het achterste gedeelte stond de ‘karnton’, die werd aangedreven door paar-
denkracht. Achter op het terrein, grenzend aan de boomgaard achter de boerderij, 
stond een brandweerhuisje. In dit huisje met een pannendak stond een brandblus-
pomp en benodigde slangen van de vrijwillige brandweer van IJsselmonde. Achter 
de boerderij was een extra schuur gebouwd, die de ‘zwingelkeet’ werd genoemd. In 
en rondom deze schuur werden de bewerkingen aan het vlas gedaan.  

Naast de zwingelkeet aan de achterzijde was een sloot met een rechte gemetselde 
muur. Deze sloot werd gebruikt voor het koelen van de melkbussen, maar ook voor  
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het roten van het vlas. Aan de voorzijde van de zwingelkeet was de gierput met 
daarnaast de mestvaalt. De gier uit de mest mocht niet in de sloot terechtkomen, 
omdat dit het water zou vervuilen. Vandaar dat hiervoor een gemetselde construc-
tie was gemaakt. De mest werd voor het ploegen op het land uitgespreid. De gier 
werd ook gebruikt voor bemesting van weide en landerijen in de omgeving. Deze 
gierput zou later in de Tweede Wereldoorlog nog een belangrijke andere rol spelen. 

De zolder van de zwingelkeet werd gebruikt voor de opslag van het hooi voor het 
vee, en werd daarom ook hooizolder genoemd. 

Arbeidsintensief 

Op een boerderij is altijd werk, het verzorgen van het vee, uitmesten van de stallen, 
koeien melken, gebruikte materialen en gereedschappen schoonmaken etc. te veel 
om op te noemen eigenlijk. Als men daarnaast nog aan vlasbewerking doet werd 
het in de zomer wel heel erg druk, daarom werd veel gebruik gemaakt van los per-
soneel dat zich aanbood voor het oogsten van de gewassen. Zogenaamde dagarbei-
ders of Hannekemaaiers, die hielpen met het maaien van het hooi of graan. Tot aan 
de Tweede Wereldoorlog werd hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Deze dagarbei-
ders kwamen veelal uit de regio Noord-Brabant of Zeeland. Zij verbleven op of in de 
buurt van de boerderij tot de oogsttijd weer voorbij was. 

Tweede Wereldoorlog 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er door de Duitse Wehrmacht ook van de boer-
derij gebruik gemaakt. Er waren tientallen soldaten ingekwartierd. Die sliepen op de 
grond in de slaapkamer en op de zolders. Men kan zich de schrik van de bewoners 
voorstellen toen er ineens een aantal tanks de oprijlaan op kwam rijden. De boerde-
rij schudde op zijn grondvesten.  

De bewoners hadden zich verschanst in de droge gierput, die nu als schuilplaats of 
schuilkelder werd gebruikt.  

Na een aantal uren stak de boer zijn hoofd boven de gierput uit om te kijken of het 
al veilig genoeg was om eruit te komen. Er stonden een aantal soldaten een eindje 
bij de gierput vandaan. Deze schrokken geweldig van het hoofd dat uit de grond 
omhoog kwam, en hadden hun geweren meteen op het hoofd van de boer gericht.  

Gelukkig werd er niet geschoten, en kon iedereen uit de gierput komen. Er werd 
duidelijk gemaakt, dat men de boerderij wenste te gebruiken als slaapplaats. De 
boerin kon dus gelijk aan het werk om voor de soldaten water te pompen en voor 
hen een maaltijd te bereiden. 

Dit moeten angstige tijden geweest zijn. Men kon namelijk niets doen, zonder dat er 
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op hen gelet werd door de soldaten.  

Daarnaast was men nog nooit zo snel door de voorraad voedsel geraakt. Later in de 
oorlog was er overal voedselschaarste en had men veelal niets meer te eten. Veel 
bewoners uit de omgeving kwamen daardoor naar de boerderij om te vragen om 
aardappels etc. te kunnen kopen. Ook is het regelmatig voorgekomen dat mensen 
rond etenstijd naar de boerderij kwamen om de pannen uit te schrapen om toch 
nog iets te eten te hebben. 

Woningnood in de jaren ‘50 

Toen de dochter van de boer wilde trouwen, werd al snel het probleem duidelijk dat 
het paar nergens in IJsselmonde een woning kon vinden. De beslissing werd al snel 
genomen dat de zolder boven het woongedeelte moest worden verbouwd tot een 
woongedeelte, een keukengedeelte en twee slaapkamers voor het nieuwe gezin.  

Hiervoor werden twee dakkapellen op de boerderij geplaatst om aan de vereiste 
kamerinhoud te komen. De boer en de boerin woonden op de benedenverdieping, 
en de familie A.Buizer woonde later met 3 kinderen op de bovenverdieping. De 
slaapkamers werden helemaal bovenin tegen de nok van de boerderij gemaakt. 
Vanwege de kleine ruimte sliepen de kinderen geruime tijd met z’n drieën in een 
twijfelaar, een bed van 1.30 meter breed. 

Onteigening 

Aan het eind van de jaren 50 was er 
grond nodig om bedrijventerreinen 
te ontwikkelen. Het grondbedrijf van 
de gemeente Rotterdam had de op-
dracht om landerijen op te kopen, 
om deze bedrijventerreinen te kun-
nen ontwikkelen. Ook de grond die 
behoorde aan de Damstee werd 
door het Grondbedrijf, thans OBR, 
onteigend. De boer was hierdoor zo 
ontstemd, omdat hij zijn bedrijf niet 
meer kon uitoefenen, dat hij ook de 
boerderij aan het grondbedrijf verkocht, met de mogelijkheid van pacht van de 
boerderij. Op de grond van de boerderij is nu bedrijventerrein Hordijk Oost gesitu-
eerd, en de IJsselmondse Randweg aangelegd.  

Op de boerderij werd het bedrijf door de dochter en schoonzoon van de boer voort-
gezet. Het werd geen gemengd bedrijf meer, maar een tuindersbedrijf. De koeien 



20 

 

en paarden verdwenen. Wel werden de varkens en kippen aangehouden. In de 
jaren ’80 werd een der laatste stukken land – liggend langs de Reijerwaardseweg - 
onteigend om Bedrijventerrein Reijerwaard aan te leggen. Hierdoor was het ook 
niet meer mogelijk om het tuindersbedrijf uit te oefenen. 

De boerderij werd nu alleen nog gebruikt als woonbestemming van het gezin. 

Door brand verwoest 

Op 1 augustus 2007 waren twee jongens de boerderij aan de achterzijde binnenge-
slopen en hadden met vuur gespeeld. Het stro vatte vlam en de jongens zetten het 
op een lopen. 

De brand sloeg razendsnel om zich heen. Er was op dat moment niemand thuis. De 
buren hebben de brandweer gebeld, die bij aankomst een grote uitslaande brand 
meldde. Brandweerkorpsen uit Rotterdam en Barendrecht probeerden de brand te 
bestrijden, maar al snel werd duidelijk dat de boerderij als verloren moest worden 
beschouwd. De schuur en een stuk van het woongedeelte brandde geheel af. Frap-
pant was wel dat al snel het bordje ‘brandmeester’ van de gevel was verdwenen. 
De brandweer besloot daarna om de brand gecontroleerd uit te laten branden. 
Vanwege het rieten dak laaide de vlammen namelijk steeds weer op.  

Toen de bewoonster op haar fiets aan kwam rijden is zij door buurtbewoners op-
gevangen. Zij had toen vanaf haar geboorte, dus totaal 72 jaar, op de boerderij 
gewoond, en kon nog niet bevatten dat hier op deze manier een einde aan moest 
komen.  

Hiermede was een einde 
gekomen aan de laatste 
boerderij aan de Hordijk, 
later de Wester Hordijk. 
Na de sloop van de res-
tanten van de boerderij 
is alleen nog de oprijlaan 
tussen de nieuwe wonin-
gen aan het begin van de 
Wester Hordijk en nr 312 
te zien.  

De rest is nu historie 

 
G.J. Buizer, 2012 
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We zijn weer online! 

De afgelopen kerstsluiting was bedoeld om de 
website van het Streekarchief te verhuizen naar 
een ander Webhostingbedrijf. Het Streekar-
chief is al een paar jaar naar volle tevredenheid 
klant bij 123-webhost, maar liep daar helaas 
tegen het maximum van de geboden opslag-
ruimte aan. Dit stond de online uitbreidings-
plannen van het Streekarchief in de weg en 
daarom werd besloten om naar een ander 
webhostingbedrijf over te stappen.  

Aanvankelijk werd dit Strato, maar dit werd helaas niet de gladde overgang waar 
op was gehoopt en gerekend. Na heel veel overleg met de klantendienst en techni-
sche ondersteuning van Strato bleek dit alleen mogelijk te zijn als er heel veel 
handmatig zou worden overgezet. Aangezien het verhuizen van een website nor-
maliter binnen een uur is geregeld en de website van het Streekarchief inmiddels 
al enige weken “uit de lucht” was, is besloten om het contract bij Strato te beëindi-
gen. Gezegd moet worden dat Strato zich hierin zeer welwillend heeft opgesteld 
en het Streekarchief gebruik heeft laten maken van de “binnen 30 dagen niet te-
vreden, dan geld terug” regeling, alhoewel die periode eigenlijk al was verstreken. 

Het Streekarchief is nu neergestreken bij Hosting2Go en na het afsluiten van het 
contract, het registreren van de domeinnaam en het initialiseren van webruimte, 
was de website van het Streekarchief daar gelukkig binnen een uurtje al weer on-
line. 

Het heeft even geduurd, maar het Streekarchief is gelukkig weer online en kan nu 
de voorgenomen veranderingen en uitbreidingen van de website weer oppakken. 
Die zijn o.a. het installeren van het TNG gedeelte zodat de genealogische database 
“families van IJsselmonde” van Henk Aapkes kan worden gepubliceerd, het publi-
ceren van het nieuwsbriefarchief van het Streekarchief en het inrichten van het 
online foto-archief. Een hoop werk wat we het komende jaar voor elkaar hopen te 
krijgen. Wordt vervolgd dus... 
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VINDT U DE NIEUWSBRIEF LEUK? 

Vindt u het Kwartaalbericht leuk en interessant om te lezen? Bent u geïnteres-
seerd in de geschiedenis van (het eiland) IJsselmonde? Zoekt u ruimte of gezel-
schap om uw hobby genealogie en/of uw historische interesse uit te voeren of 
uit te breiden? 

KWARTAALBERICHT 

Het Streekarchief Eiland IJsselmonde is al sinds 1983 “het geheugen van IJssel-
monde”. De Nieuwsbrief wordt al sinds 1985 uitgebracht. Sinds december 2014 
in de huidige vorm en samenstelling. Voor € 15,= ontvangt u onze nieuwsbrief, 
het “Kwartaalbericht” viermaal per jaar én ondersteunt u het Streekarchief in 
haar activiteiten. Voor € 20,= kunt u al “vriend van het Streekarchief” worden. 
Naast ontvangst van de nieuwsbrief en het ondersteunen van onze activiteiten, 
ontvangt u dan ook 10% korting op uw aankopen in ons winkeltje. 

VRIJWILLIGERS 

Hiernaast is het Streekarchief altijd op zoek naar betrokken medestanders die 
naast aan hun hobby ook willen meewerken aan het vastleggen en beschrijven 
van de geschiedenis van IJsselmonde en haar regio. Of u nu geïnteresseerd bent 
in genealogie, geschiedenis, fotografie of andere zaken die betrekking hebben 
op IJsselmonde en omgeving, kom eens langs voor een bakkie en een praatje en 
kijk eens of er iets van uw gading is. 

FOTO’s 

Het Streekarchief is altijd op zoek naar leuke en bijzonde-
re foto’s van en uit IJsselmonde en haar omgeving. Heeft 
u zulke foto’s? Schroom niet en kom eens langs met uw 
foto’s. Deel de foto’s en hun verhaal met ons, zodat ook 
die kleine stukjes lokale geschiedenis bewaard blijven 
voor toekomstige generaties. Te vaak krijgen wij foto’s 
uit nalatenschappen waarvan men niet meer weet wie er 
op staat, dus kom langs en vertel ons het verhaal bij de 
prent. Afbeeldingen worden vastgelegd met vermelding van de auteur. 

VERHALEN 

Heeft u een bijzonder of grappig verhaal over, uit of van IJsselmonde? Deel het 
met ons. Naast interessante artikelen voor de Nieuwsbrief en/of de website van 
het Streekarchief, zijn ook dit soort momenten het waard om vastgelegd en be-
waard te blijven voor toekomstige generaties. 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

 

Floristische Inventarisatie van IJsselmonde-West,  

C. Smits en J. Mennema, Openbaar Lichaam Rijnmond (1974-1975) 

Onderzoeksrapport met een inventarisatie van de soorten, floristische waarde en 

vegetatiewaardering van het groen in West-IJsselmonde . Opgenomen zijn kaar-

ten  en  een  beoordeling van het landschapsplan. 

IJVV De Zwervers 1919-1994, 75 jaar wel en wee van een  “Dorps”club 

C. Donker, T. Leuvekamp en  J. Laffeber, Koroprint Rotterdam. 

De historie van een voetbal club uit het Dorp IJsselmonde met historie, achter-

grondinformatie, verhalen en veel foto’s. 

Stille Wateren, kerkelijk en gezelschapsleven in IJsselmonde 

R. Hoogerwerf - Holleman, Gebr. Koster -  Barneveld 

De auteur neemt ons mee naar de 19e eeuw, naar een verarmd Nederland dat 

had gezucht onder het juk van de Franse overheersers. In velerlei opzicht stond 

ons land er zeer slecht voor. Slechte oogsten, Cholera heerste en Kerkelijk verval .   

De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-Holland, 

mdeel VI, afdeling II, Het Eiland IJsselmonde 

Jhr. L.F. Teixeira de Mattos, Martinus Nijhoff 1920 

Het standaardwerk over de polders, dijken en waterschappen van het eiland IJs-

selmonde.  

Archeologie van Ridderkerk, Erfgoed voor de toekomst 

Voorwoord van wethouder M. Japenga, Ridderkerk 2015 

Omschrijving van archeologische vondsten in de gemeente Ridderkerk 

door de jaren heen . 
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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 ontvangt de nieuwsbrief  “Kwartaalbericht” (deze verschijnt viermaal per 
jaar) en ontvangt 10% korting op producten in onze webwinkel. 
Nieuwsbriefabonnee: voor € 15,00 per jaar ontvangt u alleen de nieuwsbrief 
 

Openingstijden: Bezoek aan het Streekarchief is gratis 
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 € 3,50 incl.  
Verzendkosten. 

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

