
  

 

Jaargang 33, nummer 4 (Winter 2018)  



2 

 

In dit nummer: 

3 Van de bestuurstafel 
4 Zuidvolkshuis / De Brink 100 jaar  door Marcel Verhoef 
6 Oude dijken in IJsselmonde, deel 1: Noorder- en Zuiderkerkedijk door Marian Groeneweg 
8 Een boek over IJsselmonde / Kerstgroet 
10 Bekende van IJsselmonde: Schaatsheld Siem Heiden door Marcel Verhoef 

17 Uit de krant: 26 januari 1872 door Marcel Verhoef 
18 Verhalen uit de Vierschaar: ambtelijk gepest door Harry Aardoom 
19 Genealogie van de burgemeestersfamilie Molenaar door Marcel Verhoef 
23  Aanwinsten bibliotheek 
24 Colofon  

 

 
 
 

Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Meerdere lezers hebben inmiddels gehoor gegeven aan onze oproep om leuke verhalen 
aan te leveren voor de nieuwsbrief en website, 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 moeten voldoen. 

Namens Bestuur en Redactie, 

Marcel Verhoef 

MEDEDELINGEN: 

De Kerstsluiting van het Streekarchief is dit jaar van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019, 
op maandag 7 januari 2019 is het Streekarchief weer geopend. 

DONATIE 2019 

Uw donatie is nodig om ons werk voort te zetten en wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. 
U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 000 55 15 644 t.n.v. Stich-
ting Streekarchief Eiland IJsselmonde onder vermelding van “donatie 2019”, ook in 2019 
ontvangt u dan weer viermaal het Kwartaalbericht, ontvangt u 10% korting op artikelen in 
onze webshop en kunt u t.z.t. voorintekenen op ons nieuwe boek over IJsselmonde. 

Siem Heiden in actie tijdens een schaatswedstrijd 
(Fotograaf onbekend) 

Siem Heiden (Fotograaf onbekend) 
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De feestdagen staan weer voor de deur, ons jubileumjaar is al bijna weer voorbij en 
de temperatuur zakt al weer aardig richting een winters weertje. 

Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van dit jaar met een echte IJsselmonde-
naar als bekend gezicht, schaatsheld Siem Heiden. Verder schenken we aandacht 
aan het nieuw uitgekomen boek “100 jaar volkshuis De Brink” in Vreewijk, dat met 
hulp van het Streekarchief tot stand is gekomen. Daarnaast informeren wij u over 
de ontwikkeling van een boek over IJsselmonde dat medio 2019 door het Streekar-
chief wordt uitgegeven. Na twee digitale uitgaven heeft het Streekarchief zich deze 
keer weer op het papier gestort. 

Ook dit jaar zijn er weer een aantal vrijwilligers en bestuursleden vertrokken en ge-
lukkig ook weer een aantal bijgekomen en teruggekeerd. Zo is onze organisatie al-
tijd weer in beweging en dat is goed, want stilstand is achteruitgang. 

De samenwerking met het Stadsarchief  werd dit jaar verstevigd en resulteerde in 
een novum, “de Themadienst IJsselmonde”. Deze is ook via onze website te raad-
plegen. Onze vrijwilligers hebben honderden uren gestoken in het transcriberen van 
de akten. De originele akten zijn ook door vrijwilligers van het Streekarchief gefoto-
grafeerd.  

Anderen zijn druk bezig met het herinrichten van onze bibliotheek, het uitzoeken 
van genealogieën, het onderhouden van onze ICT middelen, het uitknippen en regi-
streren van familieberichten uit lokale kranten, het onderhouden van de website of, 
zoals ik, het iedere keer weer met veel plezier maken en samenstellen van deze 
nieuwsbrief. Zo is iedereen bij het Streekarchief bezig in dienst van het vastleggen, 
in kaart brengen en het voor de toekomst bewaren van de geschiedenis van IJssel-
monde en haar bewoners. Lijkt u dit ook wat? Kom dan eens langs voor een praatje 
of een “bakkie”, maak kennis en wellicht komt u dan tot de conclusie dat het ook 
wat voor u is! Vrijwilligers zijn onmisbaar en u bent altijd welkom!  

Wij danken u hartelijk voor uw ondersteuning in 2018 en wensen u en de uwen hele 
fijne Kerstdagen en een fantastisch mooi 2019. Ik hoop u volgend jaar weer als lid-
donateur te mogen begroeten, 

        Namens het Bestuur, 
        Marcel Verhoef, redactie 
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Zuider Volkshuis de Brink in Vreewijk 100 jaar! 

door Marcel Verhoef 

In mei 1987 werd ter gelegenheid van de verbouwing van het Zuidervolkshuis “De Brink” 
het boekje “Zuidervolkshuis/De Brink, door de jaren heen vernieuwd” uitgebracht door de 
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Streekarchief in samenwerking met de Stichting 
voor sociaal-cultureel vormingswerk “De Brink”. Het boekje vond destijds gretig aftrek in 
Vreewijk.  

Recent werd er door de groep 
100 jaar Brink, een samenwer-
kingsverband uit Vreewijk die de 
festiviteiten rondom het 100-
jarig bestaan van “De Brink” or-
ganiseren, met het Streekarchief 
contact opgenomen. Het plan 
was om, naast allerlei festivitei-
ten ook een tastbare herinnering 
aan het jubileum na te laten in 
de vorm van een boek. De vraag 
was of het Streekarchief hen 
wilde helpen met het aanvragen 
van fondsen en het rondkrijgen 

van de financiën, en of er gebruik mocht worden gemaakt van de eerdere uitgave van het 
Streekarchief. Het bestuur van het Streekarchief stond hier positief tegenover en de finan-
ciering werd gevonden bij de Van de Mandele Stichting en Havensteder (de woningcorpo-
ratie in Vreewijk).  

Bovendien bezit het Streekarchief, tot grote verrassing van de organisatoren van 100 jaar 
Brink, nog een groot archief van het Volkshuis. Dit archief is na een brand in het volkshuis 
ooit eens geschonken aan het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van onze oprich-
ter Arie van Munster. Hiervan werd voor de samenstelling van het boek dankbaar gebruik 
gemaakt, en vele uren werden doorgebracht met het snuffelen in de krantenknipsels, ver-
gader- en bestuursstukken uit lang vervlogen tijden en allerhande ander materiaal. 

Helaas moest geconstateerd worden dat het archief inmiddels, mede door de toentertijd 
opgelopen brandschade, in slechte staat verkeerd. Het Streekarchief heeft hierom besloten 
deze inventaris versneld te gaan digitaliseren om te voorkomen dat onderdelen van het 
archief echt verloren gaan. Een van de vrijwilligers van de groep “100 jaar Brink”, Ton ten 
Klooster, heeft zich spontaan aangeboden om deze klus voor zijn rekening te nemen om-
dat; “hij al een groot gedeelte in het onderzoek voor het boek had gedigitaliseerd en hij de 
klus wel wilde afmaken”. Hier zijn wij als Streekarchief uiteraard heel erg blij mee en een 
vervolgafspraak wordt gemaakt. 
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Het boek “100 jaar Zuider Volkshuis / De Brink” is te verkrijgen in Huis van de Wijk “De 
Brink”, Dreef 71 te Rotterdam-Vreewijk, de museumwoning Vreewijk, Lede 40 te Rotter-
dam-Vreewijk, via de website www.100jaarbrink.nl en via het Streekarchief, Herenwaard 
23 te Rotterdam-IJsselmonde en via de webshop op www.streekarchiefijsselmonde.nl. 

Het boek kost € 10,00 (exclusief verzendkosten) en bevat een historisch overzicht van het 
Volkshuis, is gevuld met persoonlijke verhalen van bezoekers van vroeger en nu en is geïl-
lustreerd met vele foto’s en afbeeldingen uit de afgelopen 100 jaar. Een uniek document 
voor iedereen die “De Brink” wel eens heeft bezocht en hier dierbare herinneringen aan 
heeft. 
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Oude Dijken in IJsselmonde, deel 1, de Noorder- en Zuiderkerkedijk 

door Marian Groeneweg 

Inleiding 

Rotterdam-Zuid wordt de Boerenzij genoemd. Waar in Charlois nog vleugjes van deze boe-
renlandelijkheid te ontdekken valt, is het in IJsselmonde vergeefse moeite. De dijken die 
nog enigszins een glimp uit het verleden zouden kunnen geven, zijn volgebouwd en erach-
ter staan hoge flats en liggen drukke woonwijken. En toch… Wie over de oude dijken van 
IJsselmonde rijdt (of beter fietst) kan nog wel enkele ‘historische pareltjes’ ontdekken. 

Eeuwenoude postkoetsroute 

Wie heden ten dage van Amsterdam naar Brussel reist, kan met de hogesnelheidstrein 
deze afstand binnen twee uur overbruggen (mits er geen bladeren op de rails liggen, de 
trein geen ‘vierkante’ wielen heeft of andere moderne ongemakken op de spoorlijn). 

Dit was heel anders in de tijd dat er nog 
geen treinen reden. Om de twee dagen reed 
er een postkoets vanuit Amsterdam naar 
Brussel (en verder naar Parijs). ’s Ochtends 
om vier uur vertrok de postkoets en de vol-
gende dag kwamen de reizigers om acht uur 
’s avonds aan. Een reis van maar liefst 40 
uur. Tussentijds werden de paarden vervan-
gen en kreeg men drie verfrissingen, een 
soepje in Antwerpen en middageten in Me-
chelen. 

De postkoets was een rijtuig, dat tussen twee vaste punten (= posten) een lijndienst onder-
hield voor passagiers en goederen, niet noodzakelijk voor postvervoer alleen. De wegen 
waren hobbelig, stoffig bij droogte, modderig bij regen en sneeuw en meestal niet meer 
dan karrensporen. Het rijden in een postkoets was ongemakkelijk; men werd flink door 
elkaar geschud en zorgde ervoor dat men - zeker bij een lange reis - geradbraakt aankwam. 
Na de uitvinding van de koets in de 18e eeuw, voorzien van goede vering en vaak gesloten, 
werd het reizen een stuk prettiger.  

In 1765 reisde er een beroemd gezin met de postkoets van Antwerpen 
naar Den Haag: Leopold Mozart met vrouw en kinderen, waaronder zijn 
zoon Wolfgang Amadé. Uit brieven van Leopold blijkt dat hij met de 
veerpont het Hollands Diep tussen Moerdijk en Strijensas passeerde. 
Vanaf daar ging de reis met andere koetsen via het Kralingseveer naar 
Rotterdam en verder. 

De Noorder en Zuider Kerkedijk  

Een onderdeel van deze eeuwenoude postkoetsroute was de Kerkedijk van IJsselmonde. 

Leopold Mozart 

Tot na 1890 was de postkoets nog een vaak gezien 

vervoermiddel in Rotterdam en omstreken. 
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Het is nauwelijks meer voor te stellen dat deze dijk ooit een belangrijk onderdeel is geweest 
van de verkeersweg tussen Amsterdam en Parijs. 

De Kerkedijk is tegenwoordig verdeeld in de Noorder en Zuider Kerkedijk. Het begin van deze 
dijk in het noorden is volledig verdwenen door de aanleg van het verkeersplein dat deel uit-
maakt van de oprit van de Van Brienenoordbrug (in de volksmond ‘pierenpot’ genoemd). Dit 
deel van de dijk droeg de naam Hooge- of Nieuwedijk; tegenwoordig: Noorder Kerkedijk. 

Na de Groeninx van Zoelenlaan verandert de naam in Zuider Kerkedijk. Dit is nog een gedeel-
te van de oude Kerkedijk, die ten westen van de voormalige polder Oost-IJsselmonde lag en 
was een onderdeel van de Oostpolderschedijk, de dijk om de Polder Oost-IJsselmonde. 

Al zo’n kleine honderd jaar geleden viel het op dat het landelijke karakter van IJsselmonde 
danig werd aangetast. Getuige de beschrijving van J. Verheul Dzn. In het boekje ‘IJselmonde, 
Ridderkerk en Barendrecht’ (1935):  

“Veel moois uit vroegeren tijd is er reeds verloren gegaan, vooral in de niets ontziende vorige 
eeuw. Een rijke afwisseling van welig begroeide buitengronden, mooie binnenwateren, stati-
ge beplantingen van dijken en wegen zijn verdwenen. Typische dorpsplekjes, oude kerken, 
kasteelen, boerderijen, huizen en molens, welker betekenis in de geschiedenis van een streek 
nooit overschat kan worden, zijn gesloopt”. 

Planologen moeten niets hebben van een oude kronkelende dijk, daarom kwamen zij in de 
jaren zestig met nieuwbouwplannen. De gemeente was inmiddels al bezig met de sloop van 
diverse ietwat krakkemikkige dijkhuisjes, die in de dertiger (crisis-) jaren gebouwd waren 
langs de dijk in een zogenaamde lintbebouwing. Gelukkig werd de sloop gestopt door een 
actiegroep van dijkbewoners en werd de Kerkedijk gespaard. Nu nog zijn vele van deze huis-
jes te bewonderen langs de dijk. 

Een fraai voorbeeld van wat ooit was, is de gerenoveerde boerderij op nummer 296. Deze 
boerderij is uitgevoerd als een hallenhuis-type, uit ca. 1850. 

De Zuider Kerkedijk gaat 
over in de Hordijk. Op de 
hoek van de Reyerdijk 
(voorheen de Smeetsland-
sche dijk) stond de boeren-
hofstede, genaamd ‘De 
Valk’ uit 1779, eigendom 
van de heer Van der Vorm. 
De boerderij werd helaas in 
de jaren ’60 gesloopt voor 
de aanleg van de tram. 

De boerderij aan de 

Zuiderkerkedijk 296 
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Een boek over IJsselmonde 

door Marcel Verhoef 

Misschien had u het al gelezen op de website van het Streekarchief, of had u al een en 
ander vernomen via het geruchtencircuit, maar een aantal vrijwilligers en bestuursleden 
is druk bezig met de samenstelling van een nieuw boek over (de geschiedenis van) IJssel-
monde.  

De voorlopige werktitel is “de geschiedenis van IJsselmonde” en zal naast foto’s, afbeel-
dingen, feiten en wetenswaardigheden uit het (ver vervlogen) verleden ook de meer re-
cente ontwikkelingen in het dorp, deelgemeente en gebied IJsselmonde belichten. In ie-
der geval wordt er een hoofdstuk ingericht over het wel en wee van de bewoners tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en de gebeurtenissen in en om het dorp in deze periode, waar-
van wij denken dat dit hoofdstuk alleen al een goede reden is om de toekomstige uitgave 
op de boekenplank te hebben staan.. 

Verder zijn er, door archiefonderzoek nog 
veel meer leuke en interessant zaken naar 
voren gekomen die nog niet eerder zijn ge-
publiceerd. Tevens mogen we ons verheu-
gen over vele verhalen, papieren en foto’s 
die zijn aangedragen door (oud) bewoners 
van ons mooie dorp aan de Maas, wat het 
boek toch ook een extra bijzonder tintje zal 
gaan geven. 

Zoals gezegd wordt er momenteel druk ge-
werkt om alle archiefvondsten en aangedragen stukken in een voor de belangstellende 
lezer prettig te lezen format te gieten, zodat niet alleen historici, specialisten en kenners, 
maar ook de belangstellende nieuwe bewoner van het inmiddels gebied hetende IJssel-
monde, er een leuk naslagwerk aan zal hebben. 

Ridders uit een ver en een meer recent verleden, een kasteel, oorlog, revolutie, nog meer 
oorlog, en vele tegenslagen, maar ook hoogtepunten uit de geschiedenis van IJsselmon-
de, alles komt wel een of meerdere keren aan bod. 

Wij hopen het boek voor medio 2019 uit te kunnen brengen. Cofinanciering is al gedeel-
telijk gevonden. Aan de resterende financiering wordt door onze penningmeester nog 
hard gewerkt. 

Uiteraard zullen donateurs, behalve de mogelijkheid op voorinschrijving , ook de gebrui-
kelijke 10% korting op deze uitgave krijgen. 

We houden u over de ontwikkelingen op de hoogte! 

 

De inmiddels verdwenen boerderij “De Valk” 
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Bekende van IJsselmonde: Schaatsheld Siem Heiden 

door Marcel Verhoef 

Simon (Siem) Heiden werd op 13 maart 1905 als zesde kind geboren in het 
gezin van Jan Heiden en Neeltje Barendrecht. Het gezin bestond verder uit 
Ariena (1893), Hendrik (1895), Saartje (1899), Roelina (1901), Arie Jan 
(1903), Neeltje (1907), Willemijntje (1909) en Jan Cornelis (1912). Jan Hei-
den was metselaar en het gezin woonde in IJsselmonde.  

Siem werd net als zijn vader metselaar en vestigde zich na zijn huwelijk met 
de in Alblasserdam geboren Margaritha Bastiana Kooiman aan de Hooidrift 
in Rotterdam. In 1936 keerde het gezin weer terug naar Zuid en woonde 
men aan de Hilledijk. 

Begin 20e eeuw was er nog sprake van lange strenge winters en Siem had in zijn jeugd al 
snel leren schaatsrijden. Op de dichtgevroren Maas en op de ijsclub Thialf werden aardig 
wat baantjes getrokken. Siem blonk in schaaten uit, wat best opmerkelijk was, omdat toen 
ook al de betere schaatsers uit het noorden en oosten van het land kwamen. 

Olympische Spelen 

In 1928 was de schaatssport in ons land bezig langzaam uit een diep dal omhoog te klim-
men. Langzaam, want de achterstand op de internationale top was in de jaren daarvoor tot 
een enorme kloof uitgegroeid. Wijnout Taconis was in 1911 de laatste Nederlander die aan 
een WK Allround had meegedaan. Het meest recente succes was de wereldtitel van Coen de 
Koning in 1905. En de nationale records stonden bijna allemaal nog op naam van Jaap Eden. 

De begeleider van de Nederlandse ploeg, de latere bondsvoorzitter Gerrit van Laer, wees na 
het WK Allround in 1928 Siem Heiden en Willem Kos aan om ons land te vertegenwoordigen 
tijdens de Olympische Winterspelen. “Strijden voor de eer van het vaderland en Oranje” 

De top van de Nederlandse schaatswereld in 1928. In de rode cirkel links Willem Kos en rechts Siem Heiden. 
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was heel lang het motto waarmee sporters voor hun land naar de Olympische Spelen wer-
den uitgezonden. Zij werden daarmee de eerste schaatsrijders ooit die op een Olympische 
Spelen voor Nederland uitkwamen. 

In 1988 herinnerde de toen 82-jarige Siem Heiden zich nog precies het ’olympische dorp’ in 
Sankt Moritz: “De kamers van de dependance van het hotel, waarin we ondergebracht zou-
den worden, waren vol. Er was nog alleen een badkamer over. We hebben wat planken op 
het bad gelegd en daar heb ik geslapen." 

"Willem Kos sliep op de grond. Van Laer zat, op eigen kosten, in een luxe hotel. We hadden 
allebei nog een tientje zakgeld om twee weken door te komen. De armoede spoot gewoon 
je oren uit, en niemand die daar rekening mee hield. Dat waren onze Spelen. En toch waren 
we zo trots als een pauw.”  

De wedstrijden zelf bleken nog slechter georganiseerd dan het onderkomen van de rijders. 
Onder druk van de hoteleigenaren, de sponsors van de Spelen, was de aanvangsdatum van 
het olympisch evenement vastgesteld op 13 februari. 

Het weer zat daarom ook niet mee tijdens het Nederlandse schaatsdebuut op de Winter-
spelen. Het tijdschrift De Corinthian schreef over de weersomstandigheden: 
“Maandagavond, de dag begon triest. Dikke sneeuwvlokken vallen uit de zwaar bewolkte 
lucht. De wereld is vandaag wel erg klein. Nauw ziet men de bergen rondom als spookachti-
ge reuzen tusschen den witten neerslag uitkomen. Dat we in een sneeuwgebied zijn, mer-
ken we nu eerst recht. Schnee und kein Ende.” 

“Steeds triester wordt mijn relaas, ami lecteur, want voor ons Hollanders verdonkerde zich 
de hemel steeds meer. Kos, onze blonde vertegenwoordiger uit het Hoog- Karspelsche, is in 
zijn race tegen den Canadees Gorman gevallen en uit den strijd geraakt. Onze andere man, 
Heiden, is geen uitgesproken sprinter en produceert een tijd van 49.9 sec. Tenslotte blijken 
er twee Olympische kampioenen te zijn, want én Thunberg én Evenson (Noorwegen) maken 
den zelfden tijd (43.4). En Holland is nergens.” 

Vlak voor aanvang van de 5.000 meter brak opeens de zon door. Het deed Kos en Heiden 
blijkbaar goed. ‘Vijf kilometer wordt verreden. En thans kunnen we de races van onze Hol-
landers waarmerken als de beste wintersport-prestatie ooit door één der onzen op interna-
tionale wedstrijden verricht: èn Heiden èn Kos hebben gewonnen en een keurige race vol-
bracht. De sombere stemming van den morgen is totaal vergeten en alom kan men in het 
Nederlandsche kamp — en er zijn er wat — glundere gezichten constateeren. Hollands eer 
is gered, de buitenlanders gaan onze menschen waardeeren en meetellen. Het is een gul-
den dag voor Nederland in St. Moritz geworden.’ Heiden werd uiteindelijk elfde in 9.10,0, 
nog geen 20 seconden achter olympisch kampioen Ivar Ballangrud (8.50,5), maar nog vóór 
de beroemde Fin Thunberg. 

De volgende dag leek er voor de start van de 1.500 meter nog weinig aan de hand. Het 
vroor licht en ondanks de uitgetrapte bochten waren de tijden redelijk. Thunberg nam re-
vanche voor zijn matige 5.000 meter en won ruim voor het Noorse duo Evensen en Ballang-
rud. Heiden en Kos, die opnieuw viel, kwamen in de achterhoede terecht. 
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En dan is het halftwaalf, vlak voor de start van de 10.000 meter. Heidens favoriete afstand. 
Het is al 1 graad boven nul. De voorspelde föhn waait door het Engadin-dal. Na eindeloos 

geruzie over de loting werd om 
twaalf uur gestart. Precies vier ritten 
hield de baan het uit, voordat An-
dersson en Blomqvist in de vijfde rit 
letterlijk in de ijspap ‘verzonken’ en 
moesten opgeven. Nadat de wed-
strijd aanvankelijk werd uitgesteld, 
volgde al gauw annulering, omdat de 
meeste rijders de volgende dag al 
weg zouden zijn. Ook Heiden bleef 
teleurgesteld aan de kant. Eén Ne-
derlander trok zich het lot van het 
Nederlandse schaatsduo aan. 

Heiden in 1988 daarover: “Toen de wedstrijd niet doorging kwam Prins Hendrik naar ons 
toe en nodigde ons uit. We hebben drie glazen champagne bij hem 
gedronken, terwijl hij ondertussen behoorlijk pikante moppen vertel-
de. Later op de middag kwam we hem weer tegen. Hij zat helemaal 
alleen, zonder zijn begeleiders, onderuitgezakt in de sneeuw.”  

De Prins was kennelijk ook gaan wandelen en onwel geworden. Ter-
wijl Kos bij de Prins bleef, snelde Siem weg om hulp te halen en keer-
de terug met Koninklijke begeleiders en een arrenslee. 

De toestand waarin de beide schaatsers de Prins der Nederlander 
destijds aantroffen hebben zowel Heiden en Kos nooit in het open-
baar verteld. Zeker is wel dat de twee Hollandse polderjongens op 
dat moment Prins Hendrik van de bevriezingsdood gered hebben. 
Waarmee Heiden en Kos op wel zeer letterlijke wijze het doel van hun 
uitzending naar de Spelen; “strijden door de eer van het vaderland en 
Oranje”, tenslotte toch nog waarmaakten. 

In 1933 veroverde Siem Heiden het wereldrecord op de 5.000 meter. 
Met 8.19,2 was hij 2 seconden sneller dan het drie jaar oude record 
van de Noor Ivar Ballangrud. Naast zijn zilveren medaille op het NK 
Allround in 1929 zijn grootste schaatsprestatie. 

Tweede Wereldoorlog 
 
Eind 1939 werd Siem ter mobilisatie opgeroepen en naar Dordrecht gestuurd. Hij behoorde 
met zijn 35 jaar tot de oudste groep mobilisanten . Korporaal sportinstructeur Heiden werd 
ingedeeld bij de 1e Depot Compagnie Pontonniers en Torpedisten, die in een school vlakbij 
de Bosboom Toussaintstraat aldaar was gelegerd. Die locatie was vlakbij het landingsterrein 
De Polder van het 3e regiment Falschirmjäger (3./FJR1). Siem werd al snel opgenomen in 

Controle bij het smeltende ijs tijdens de 10.000 meter. Zittend in 
het midden schaatsbestuurder Van Laer, de twee gebogen figuren 
zijn Heiden (links) en Kos  

Siem Heiden tijdens de 

huldiging vanwege zijn 

wereldrecord. 
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een verband onder de 1e luitenant Van der Houwen, een officier die zich onderscheidde 
door zijn leiderschap en moed in de eerste uren van de strijd en die daarvoor later werd 
benoemd tot Ridder in de Militaire Willemsorde (MWO4).  

De twee kennen elkaar, want zij zijn beiden afkomstig van IJsselmonde, in een later radio-
interview zegt Heiden over de ontmoeting met Van der Houwen in de vroege ochtend van 
de 10e mei bij de school aan de Bosboom Toussaintstraat: “God Siem, ben jij het? Blijf je bij 
ons? Ik zeg - bij jou altijd. Ik had vertrouwen in die man, omdat het een plaatsgenoot 
was…” 

Siem Heiden wordt in meerdere gevechtsverslagen genoemd als een van de militairen die 
binnen de diverse ad hoc gevormde teams in de ochtend van 10 mei 1940 in gevecht zou-
den raken met de circa 110 Duitsers die rond 05:00 uur die ochtend in De Polder geland 
waren. 

Heiden is een van de pontonniers van zijn com-
pagnie die samen met de mannen van de 2e 
Compagnie en de Spoorwegtroepen de Duitsers 
effectief weten te bestrijden en de Falschirm-
jäger zo goed als uit weten te schakelen nog 
voor het middaguur van die 10e mei. 

De Nederlanders, slechts bewapend met karabij-
nen, stuitten nabij Krispijn op de Duitse Fal-
schirmjäger, die met verschillende mitrailleurs 
stelling hadden genomen. De groep van Heiden 
valt de Duitsers onder leiding van Van der Hou-
wen in de flank aan en weet hen zware verliezen 
toe te brengen en de mitrailleurs te veroveren. 
Daarna worden er nog verschillende mitrailleursnesten onschadelijk gemaakt en weet het 
team van Nederlanders een Duitse afdeling van 60 man te overvallen en krijgsgevangen te 
nemen.  

In een aantal van de gevechtsverslagen wordt Siem Heiden genoemd. Hij wordt een aantal 
malen genoemd als een van de militairen van het Depot en dat hij zijn mannetje stond. 

Luitenant Van der Houwen zelf noemde Heiden als één van de weinigen 
die naar zijn mening voor onderscheiding in aanmerking diende te komen. 
Van der Houwen zelf ontvangt voor zijn verrichtingen in Krispijn de Militai-
re Willemsorde en Heiden wordt onderscheiden met de Bronzen Leeuw 
vanwege hun inzet in Dordrecht. Dat stak Siem nogal, want in zijn optiek 
kwam iedereen, maar zeker hijzelf, wel voor de Militaire Willemsorde in 
aanmerking.  

Heiden blijft de eerste twee dagen in strijd met de Duitsers ten zuiden van 
het spoor en raakt later verzeild in de Dordtse binnenstad, om vervolgens 
de evacuatie naar Sliedrecht en Schoonhoven mee te maken, waar de capi-
tulatie wordt ondergaan. 

Duitse parachutisten (mitrailleurgroep) in stelling 
op de Zwijndrechtse verkeersbrug  

De Bronzen Leeuw 
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Op de vijfde oorlogsdag was aan het eigenlijke zuidfront de strijd voorbij. Slechts aan de 
randen van het Dordtse strijdveld was nog enige Nederlandse bezetting te vinden en vond 
bij Willemstad nog een schermutseling plaats. De laatste Fransen militairen werden door de 
Duitsers van Brabantse bodem verjaagd en verlieten de sector. Aan het eind van die 14e mei 
was Nederland in absolute shock. Rotterdam brandde als een fakkel, wat door heel het 
westen van het land kon worden waargenomen. De Regering was de dag voordien ver-

trokken en tijdens het avondeten 
vernam het volk dat de hoogste 
gezagdrager van dat moment,  
opperbevelhebber generaal Win-
kelman, de wapens had gestrekt. 
De volgende dag zou de formele 
capitulatie worden getekend. Ne-
derland was een door Duitsland 
bezette natie geworden. 

Tot begin 1942 zijn er weinig bij-
zonderheden meer op te merken. 
In 1942 kreeg men lucht van een 
mogelijke Duitse razzia tijdens de 
wedstrijden van het NK schaat-

sen. Daarop heeft Heiden in samenspraak met enkele andere schaatsers besloten niet te 
rijden. Daarmee zouden levens zijn gered, zo stellen kroniekschrijvers vast. 

Na zijn pensioen in 1970 werd Siem Heiden steeds vaker geplaagd door oorlogstrauma’s. In 
1989 wordt hij geïnterviewd door Marnix Koolhaas voor de 4e aflevering van het VPRO ra-
dioprogramma “Het Spoor Terug, De Duitse Inval”. 

Na het radio-interview werd Siem vanwege zijn manier van vertellen, gevuld met een flinke 
dosis dichterlijke vrijheid, vaak weggezet als fantast. Ter verdediging moet worden gezegd 
dat hij wel degelijk onderdeel was van een selecte groep manschappen, die zeer doortas-
tend en moedig is opgetreden in de ochtend van die 10e mei. In dat opzicht mag zijn latere 
verslag geen negatieve weerslag hebben op het respect dat hem in die zin toekomt. Heiden 
was ontegenzeglijk, getuige ook de toekenning van de Bronzen Leeuw, een moedig en door-
tastend militair. Bovendien is zijn frustratie over het niet krijgen van de Militaire Willemsor-
de best begrijpelijk. Heiden was nagenoeg bij alle acties, waarvoor Van der Houwen werd 
onderscheiden betrokken en aanwezig geweest. 

Siem Heiden overleed op 3 augustus 1993 te Rotterdam, hij was toen 88 jaar. 

Bronnen: 
1. De website www.zuidfront-holland1940.nl 
2. De website www.olympischsporterfgoed.nl 
3. De website www.schaatsstatistieken.nl 
4. De website www.sportgeschiedenis.nl 
5. Radio uitzending op 10 mei 2012 (VPRO) “Het Spoor Terug, de Duitse inval aflevering 4: Vesting Holland.” 

Duitsers bij ’t Wapen van Rijsoord na de capitulatie 



17 

 

Uit de krant: 26 januari 1872 

door Marcel Verhoef 

Dirk van der Blom werd op 16 januari 1811 geboren in IJsselmonde. Hij was de zoon van de 
uit Abbenbroek afkomstige Arie van der Blom, die trouwde met de uit Nieuw Beijerland 
afkomstige Elisabeth van der Vos. Beide echtelieden woonden toen al in IJsselmonde, waar 
ook het huwelijk plaatsvond. Dirk huwde op 24 december 1835 met Catelina van den Berg, 
dochter van Florus van den berg en Maria van Nes. Catelina overleed op 2 september 
1847, kort na de geboorte van hun zevende kindje.  

Dirk was molenaar op korenmolen De Hoop. Op 21 mei 
1847 legde hij zelf de eerste steen van de molen die bij-
na 100 jaar het straatbeeld van het dorp IJsselmonde 
beheerste. Het jaar 1847 was dus een jaar van tegenstel-
lingen voor Dirk. 

Op 24 januari 1872 sloeg het noodlot toe voor de 61-
jarige molenaar. Bij het draaien van de kap geraakte Van 
der Blom tussen het kamrad en kwam om het leven. Of 
hij op slag dood was is niet bekend, wel wordt verteld 
dat hij dood tussen het kamrad werd aangetroffen.  

Dirk van der Blom werd onder grote belangstelling van 
de bevolking begraven te IJsselmonde. 

Rond 1921 waren er al plannen om de molen af te bre-
ken, daar werd toen een stokje voor gestoken door de 
vereniging “De Hollandse Molen”. Het bleek uitstel van 
executie want in 1932 werd de molen onttakeld en nadat 
er op 15 januari 1949 een sloopvergunning werd ont-
leend, werd hij gesloopt.  

Op de plek van korenmolen “De Hoop” stond later een gebouwtje van de Melkunie. 

Bronnen: 
1. De Molendatabase op www.molendatabase.org 
2. Godsdienstig-staatkundig dagblad “De Tĳd” van 26 januari 1872 

 

Korenmolen “De Hoop”, IJsselmonde 
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Verhalen uit de Vierschaar: ambtelijk gepest 

door Harry Aardoom 

Cornelis Jansz. Molenaar had vanaf 1730 een steenplaats plus steenbakkerij aan de Maas 
nabij IJsselmonde. Toen hij overleden was probeerde zijn weduwe, Annetje Janse Leuijte, 
het bedrijf voort te zetten. Maar begin 1736 ging het bedrijfje failliet. Annetje was duidelijk 
geen zakenvrouw. Pieter Tyken, schout en secretaris van IJsselmonde, werd tot curator van 
de insolvente boedel benoemd en regelde toen de publieke verkoping.    

Daarna was Annetje Leuijte naar Rotterdam verhuisd waar ze een klein winkeltje begon om 
de kost te kunnen verdienen. Maar Rotterdam vroeg haar om de akte van indemniteit van 
IJsselmonde. Want mocht ze in Rotterdam ondersteuning nodig krijgen, dan zou op grond 
van die akte het stadsbestuur of kerkenraad van Rotterdam de kosten van de diaconale on-
dersteuning gedurende enkele jaren nog kunnen terugvorderen van IJsselmonde. Dus An-
netje vroeg in IJsselmonde aan de kerkenraad om de akte van indemniteit. De kerkenraad 
beloofde haar die, maar kwam haar belofte niet na. Toen Annetje vervolgens na enige tijd 
nog eens om de akte vroeg bij de schout van IJsselmonde weigerde Pieter Tyken die bot-
weg. Bovendien dreigde hij dat, in het geval ze weer in het dorp met haar verzoek bij de 
kerkenraad of bij hem zou komen, hij haar door justitiedienaren het dorp uit zou laten 
zetten.  

Dus ja, wat moest ze? Annetje verzocht op 9 
Maart 1737 om hulp bij de Hoge Vierschaar van 
Zuid-Holland. De baljuw beloofde vervolgens dat 
de akte alsnog zou worden gegeven door de 
schout.  

Annetje´s zoon Jan Molenaar vroeg daarop in 
haar naam in IJsselmonde om de akte. Maar hij 
kreeg als antwoord dat het wel door de baljuw 
was beloofd, maar toch niet zou gebeuren. De schout weigerde die aan hem te geven.  

Annetje voelde zich van het kastje naar de muur gestuurd. En klaagde weer. Daarop werden 
schout en schepenen plus predikant en kerkenraad door de baljuw opgeroepen om op 1 
April 1737 op de zitting van de hoge vierschaar te verschijnen. Want er viel wat uit te leg-
gen. Kennelijk zijn de magistraten van IJsselmonde toen knarsetandend akkoord gegaan 
want hier stopt het verslag van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland.  

Ambtelijke onwil en gepest van een arme weduwe? Of was er destijds méér voorgevallen? 
De reden van de weigering werd niet vermeld.  

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 13, dd 9 en 25 Maart,  en 1 April 1737, fol 104 – 106v.  

Afbeelding van een steenbakkerij, kunstenaar onbekend 
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Genealogie van de burgemeestersfamilie Molenaar 

door Marcel Verhoef 

I. Cornelis Jansz. Molenaer, ged. Capelle op den IJssel 14-1-1680, zoon van Jan Cornelisz. 
  Molenaer en Grietgen Aertsdr. Ligthart, schepen aldaar (1710-1711), steenbacker, trouwt  
 Capelle aan den IJssel 21-12-1706 (met attestatie van Ouderkerk) met Annetje Janse Luijt 
 (en), ged. Ouderkerk aan den IJssel 16-3-1686, begr. Delfshaven 27-03-1761, dochter van  
 Jan Dircksz Luijten en Jobje Aarde/Aertse. 
 
 31 maart 1729: Akte van uitgifte in erfpacht van aanwassen of rietvelden aan de westkant van IJsselmon- 
 de om te gebruiken als steenplaats door Maria van Niedeck, weduwe van Jean de Meij, en Nicolaas Bi- 
 chon en zijn vrouw Kornelia Hegtermans enerzijds en Annetje Jans Luit, vrouw van Cornelis Jansz. Mole- 
 naar, anderzijds, in tweevoud, grossen . 
 12 maart 1736: De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte , weduwe van  
 Cornelis Molenaar, steenbakster, verkoopt een partij riet en inboedel; 
 12 maart 1736: De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte , weduwe van  
 Cornelis Molenaar, steenbakster, verkoopt een steenplaats met twee ovens, gereedschappen, woonhuis  
 met bijgebouwen aan het Westeinde bij de korenmolen (Toegewezen aan Abraham en Pieter van Lelij- 
 veld.); 
 28 maart 1736: De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte , weduwe van  
 Cornelis Molenaar, steenbakster, verkoopt 350.000 stenen; 
 30 april 1736: De curator in de insolvente en geabandonneerde boedel van Annetje Luijte , weduwe van  
 Cornelis. Molenaar, verkoopt 500.000 stenen. 

 Bron: Akten van openbare verkoop van roerende en onroerende goederen onder Oost-IJsselmonde,  
 1598-1794 
 Graf: weduwe van Cornelis Moolenaar; binnen de kerk 10.0.0 gld.; voor het luiden 3.8.0 gld. 

 
 Kinderen uit dit huwelijk: 
 a.  Jan Cornelisz. Molenaer, volg II 
 
II. Jan Cornelisz. Molenaer, ged. Capelle (op den IJssel) 31-7-1707, steenbacker, wonend  
 Oost-IJsselmonde, begr. IJsselmonde 11-7-1800, trouwt IJsselmonde 3-8-1738 (ondertr.  
 18-7-1738, gaarder 18-6-1738 impost f 6,--) met Neeltje Dirkse. Bouman, wonend Oost- 
 IJsselmonde, ged. Rotterdam 6-9-1716, begr. IJsselmonde 4-7-1780, dochter van Dirk  
 Cornelisse. Bouman en Catalina (Lijntje) Jansz. de Ro(o/e)ij. 
 
 177. Willem Sweerts verkoopt een steenplaats met twee ovens, woonhuis en bijgebouwen, gelegen bij de  
 korenmolen in Oost-IJsselmonde, benevens een boomgaard met tuin en speelhuisje en nog een huis met erf.  
 Voorts een huis met erf ten zuiden van de Dijkstraat en een schuur met erf, 1740 december 10. 
 Gekocht door Arij Redelijkheyt en Jan Cornelisz. Molenaer .  
 Bron: Akten van openbare verkoop van roerende en onroerende goederen onder Oost-IJsselmonde, 1598-1794 

 
 Kinderen uit dit huwelijk: 
 a. Annitje Molenaar, ged. IJsselmonde 8-2-1739 (get. Jaapje Molenaar). 

 b. Lijntje Molenaar, ged. IJsselmonde 1-5-1740 (get. Lijntje de Roij), begr. ald. 23-5-1741. 

 c. Lijntje Molenaar, ged. IJsselmonde 25-6-1741 (get. Lijntje Bouman), ovl. ald. 17-11-1813. 
 d. Cornelia Molenaar, ged. IJsselmonde 25-11-1742 (get. Lijntje de Roij), begr.ald. 14-3-1786. 
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 e. Dirk Molenaar, ged. IJsselmonde 18-10-1744 (get: Lijntje Bouman), ovl. ald. 11-2-1827. 

 f. Cornelis Molenaar, ged. IJsselmonde 5-11-1746 (get: Arie Redelijkheidt en Cornelia Rave),  

  overl. Gouderak 19-9-1829. 

 g. Maartje Molenaar, ged. IJsselmonde 25-12-1750 (get. Lijntje de Roij), begr.ald. 6-4-1784. 

 h. Willem Molenaar, ged. IJsselmonde 27-10-1752 (get: “de vader zelve”). 
 i. Johanna Molenaar, ged. IJsselmonde 20-2-1754 (get: “de vader zelve” en Antje Molenaar). 

 j. Johanna Molenaar, ged. IJsselmonde 24-2-1756 (get: “de vader zelve” en Lijntje de Roij), ovl.  

  ald. 6-2-1819. 
 k. Jaapje Molenaar, ged. IJsselmonde 24-1-1758 (get: “de vader zelve”) 

 l. Pieter Molenaar, volg III 
 
III. Pieter Jansz. Molenaar, steenbacker, Burgemeester van IJsselmonde (1817-1838), geb.  
 Oost-IJsselmonde 8 augustus 1759, ged. IJsselmonde 12-8-1759 (get: “de vader zelve”),  
 overl. ald. 9-3-1838, trouwt Boskoop 6-10-1794 (ondertr. IJsselmonde 19-9-1794, gaar- 
 der 17-9-1794 f 30,--) met Anna Wilhelmina Carolina Masson, j.d. van Hooge Mierdem  
 in de Meierij van ’s Bosch, wonend te Boskoop, ged. Hoge Mierde 9-2-1766, ovl. IJssel- 
 monde 22-2-1833, dochter van François Masson en Antonette Scholt. 
 
 Kinderen uit dit huwelijk: 
 a. Jan Molenaar, volg IVa. 
 b. Hendrik Molenaar, geb. IJsselmonde 6-6-1797, ged. ald. 11-6-1797 (get. Jacoba Maria Mas- 

  son) 

 c. Dirk Molenaar, volg IVb. 
 d. Anthonetta Molenaar, geb. IJsselmonde 31-8-1800, ged. ald. 6-9-1800 (get. “de vader”) 

 e. Neeltje Molenaar, volg IVc. 
 f. Pieter Molenaar, ged. IJsselmonde 1-2-1803 (opm. “de gegeven geboortedatum is  

  23-2-1803”) 

 g. Jacoba Molenaar, ged. IJsselmonde 4-11-1807, ged. ald. 8-11-1807 (get. Jacoba Mesman,  

  geb. Masson) 

 h. Cornelis Molenaar, geb. IJsselmonde 8-2-1809, ged. ald. 19-2-1809 (get. “de vader”) , overl.  

  ald. 31-01-1830. 
 
IVa. Jan Pietersz. Molenaar, Burgemeester van IJsselmonde (1838-1850), geb. IJssel-
mon- 
 de 25-5-1796, ged. ald. 27-5-1796 (get. Antje Molenaar), ovl. Dordrecht 7-4-1877,  
 trouwt Dordrecht 5-7-1826 met Geertruij Pieterse. Scheij, ged. Dordrecht 15-2-1794,  
 ovl. IJsselmonde 24-4-1864, dochter van Pieter Scheij en Adriana Goudriaan 
 
 Kinderen uit dit huwelijk: 
 a. Anna Wilhelmina Carolina Molenaar, geb. IJsselmonde 3-5-1833, ovl. Rotterdam 21-8-1899. 

 b. Ariana Pieternella Johanna Molenaar, geb. IJsselmonde 30-11-1834, ovl. Berlijn (D)  

  12-3-1877. 
 c. Pieternella Francina Cornelia Molenaar, geb. IJsselmonde 8-9-1838, ovl. Papendrecht  

  1-7-1914. 
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IVb. Dirk Pietersz. Molenaar, geb. IJsselmonde 28-6-1798, ged. ald. 1-7-1798 (get. Lijntje  
 Molenaar), overl. ald. 21-7-1864, trouwt Ridderkerk 31-10-1823 met Marija van der  
 Waal, geb. Poortugaal 3-3-1799, ged.ald. 10-3-1799, ovl. IJsselmonde 10-6-1877, doch- 
 ter van Cornelis Ariënsz. van der Waal en Marietje Ariënsdr. Cranendonk. 
 
 Kinderen uit dit huwelijk: 
 a. Pieter Cornelis Molenaar, geb. IJsselmonde 15-2-1824, ovl. Rotterdam 8-7-1899. 

 b. Cornelis Arie Molenaar, geb. IJsselmonde 17-4-1825, overl. ald. 20-8-1825. 

 c. Cornelis Arie Molenaar,  volg Va 
 d. Maria Johanna Molenaar,  volg Vb 
 e. Anna Wilhelmina Carolina Molenaar, geb. IJsselmonde 21-11-1829, ovl.ald. 6-9-1854. 

 
IVc. Neeltje Pieterse. Molenaar, geb. IJsselmonde 1-2-1802, ged. ald. 10-2-1802 (get.  
 Johanna Molenaar), ovl. Woerden 5-12-1843, trouwt IJsselmonde 28-5-1830 met  
 Hendrik Aetsz. Knijff, steenbakker, weduwnaar van Dirkje Cornelia de Wolff (1805- 
 1826), geb. Woerden 10-3-1803, ged.ald. 11-3-1803 , ovl. ald. 21-4-1856, zoon van  
 Aert Hendricksz. Knijff en Aaltje de Kooning. Hendrik hertrouwt Geertuida Maria van  
 der Lee. 
 
 Kinderen uit dit huwelijk: 
 a. Aart Knijff, geb. Woerden 21-3-1831, ovl. ald. 20-4-1831. 

 b. Aart Knijff, geb. Woerden 2-3-1832, ovl. ald. 27-5-1833. 
 c. P(i)eter Cornelis Knijff, geb. Woerden 2-3-1833, ovl. Arnhem 20-6-1897 
 d. Aaltje Knijff, geb. Woerden 17-5-1834, ovl.ald. 13-3-1836. 

 e. Anna Wilhelmina Carolina Knijff, geb. Woerden 10 juni 1835, ovl.ald. 7-2-1836. 
 f. Aart Knijff, geb. Woerden 13-5-1836, ovl. Utrecht 8-4-1908. 
 g. Anna Wilhelmina Carolina Knijff, volg Va. 
 h. Jan Knijff, geb. Woerden 12-11-1839, ovl.ald. 10-1-1843. 
 i. François Knijff, geb. Woerden 17-6-1841, ovl.ald. 16-10-1841. 

 
Va. Cornelis Arie Molenaar, Burgemeester van IJsselmonde (1870-1893), geb. IJsselmon- 
 de 3-6-1826, ovl. Den Haag 27-11-1911, trouwt Anna Wilhelmina Carolina Knijff, geb. 
 Woerden 17-8-1838, ovl. IJsselmonde 4-4-1875, dochter van Hendrik Knijff en Neeltje  

 Molenaar (zie IVc.) 
 
Vb. Maria Johanna Molenaar, geb. IJsselmonde 5-9-1827, ovl.ald. 14-8-1878, trouwt  
 IJsselmonde 28-8-1861 met Johannes Jacobus Speelman, Burgemeester van IJssel- 
 monde (1850-1870), geb. Charlois 19-11-1823, ovl. IJsselmonde 3-12-1874, zoon van  
 Machiel Jansz. Speelman en Maria Hendrikse. Oosthoek. 
 
 Kinderen uit dit huwelijk: 
 a. Machelinus Marius Speelman, geb. IJsselmonde 12-6-1862, ovl. Den Haag 30-9-1933. 

 b. Anna Wilhelmina Carolina Speelman, geb. IJsselmonde 30-4-1864, ovl. De Bilt 16-6-1944. 
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Van 1817 tot en met 1893 kwamen de burgemeesters van IJsselmonde uit de steen-
bakkersfamilie Molenaar. De familie was oorspronkelijk afkomstig uit Capelle aan den 
IJssel en is in 1740 neergestreken in IJsselmonde toen Jan Molenaar (zie II), na zijn huw-
elijk in 1738 met de IJsselmondse Neeltje Bouman, daar een steenbakkerij kocht. Op de 
Begraafplaats IJsselmonde bevindt zich nog steeds de grafkelder van de familie Mo-
lenaar. 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 
 

100 Jaar Zuider Volkshuis | De Brink,  

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde & Groep 100 jaar Brink (2018) 

Boek vol informatie over de geschiedenis van het Zuider Volkshuis/De Brink in de 

afgelopen 100 jaar, aangevuld met verhalen van bezoekers door de jaren heen. 

Een onmisbaar naslagwerk voor hen die een band hebben met dit Huis van de 

Wijk in Vreewijk. 

Ondergedoken politie gestraft, Vught 1943 

Gevangene 7058, uitgebracht in eigen beheer 

Het boekje belicht een bepaald aspect van de Nederlandse politie en marechaus-

see gedurende de oorlog 1940-1945. Het volgt o.a. het reilen en zeilen van de 

familie Alderliesten van de Koninginneweg in IJsselmonde. 

Honderd jaar reinigingsdienst Rotterdam 

Samengesteld door H.J. Edzes, jubileum uitgave ROTEB-nieuws 

Betreft een speciale uitgave van het bedrijfsblad van de ROTEB, het ROTEB-

nieuws. In deze jubileumuitgave wordt de geschiedenis van de ROTEB in Rotter-

dam belicht en staan verschillende verhalen uit de loop der tijd .   

Met verdubbelde energie 

Gemeente-Energiebedrijf Rotterdam 

In deze uitgave van het Gemeentelijk-Energiebedrijf Rotterdam (GEB) vindt u een 

toelichting op het destijds vernieuwde beleid en wordt het reilen en zeilen van de 

verschillende diensten van het GEB uitgebreid belicht.  

“Onze Woning”, meer dan een dak boven uw hoofd 

Woningstichting “Onze Woning”, Snepvangers & Sorée (1993) 

In dit boek wat is uitgebracht ter gelegenheid van het 75 jarige jubileum van de 

woningstichting, wordt uitgebreid ingegaan over het ontstaan van de woningstich-

ting en haar geschieden gedurende die 75 jaar . 
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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: 
Wnd. Voorzitter: G. (Gerard) van Winkelhoff   
Penningmeester/ 
Wnd. Secretaris: 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 10:00 – 14:00 uur. Woensdag alleen op afspraak. Het Streekarchief 
kent een Zomer- en een Kerstsluiting (zie de website voor mededelingen omtrent de ope-
ningstijden 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 € 4,50 incl.  
Verzendkosten. 

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

