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Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Meerdere lezers gingen u al voor en gaven gehoor aan onze oproep om leuke verhalen aan te leve-
ren voor de nieuwsbrief en website, waarvoor onze hartelijke dank! De redactie en het bestuur blijft 
u oproepen om vooral copij in te sturen. Op onze website vindt u het redactiestatuut en de standaar-
den waar ingezonden stukken aan moeten voldoen. 

Namens Bestuur en Redactie, 

Marcel Verhoef 

MEDEDELING:  

Op de onderstaande (feest)dagen is het Streekarchief gesloten:  

● 19 april Goede vrijdag 2019 vrijdag  
● 22 april 2e Paasdag 2019 maandag  
● 5 mei Bevrijdingsdag 2019 vrijdag  
● 30 mei Hemelvaartsdag 2019 donderdag  
● 10 juni 2e Pinksterdag 2019 maandag  

Nagenoeg alle donateurs hebben voor dit jaar weer een bijdrage gestort. Wij willen u allemaal har-
telijk bedanken hiervoor. Is het u ontschoten? Geen probleem, u kunt nog altijd uw bijdrage over-
maken! Ons rekeningnummer is NL 21 INGB 0005515644 t.n.v. Stichting Streekarchief Eiland IJssel-
monde. Bij omschrijving verzoeken wij u “donatie 2019” te vermelden. 

Gevelsteen aan de Hordijk 8 in IJsselmonde  
(Foto: Marian Groeneweg) 

Jaap van der Houwen , uitsnede uit een por-
tretfoto (Fotograaf onbekend) 
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Allereerst wil ik u, als trouwe donateurs, hartelijk bedanken voor uw bijdrage voor 
dit jaar 2019. Zonder uw steun zou het Streekarchief niet al die jaren kunnen be-
staan. We gaan dit jaar alweer het 36e levensjaar van het Streekarchief in, een hele 
prestatie.  

In december werden we ook verrast door een grote gift van een gulle gever uit het 
gebied IJsselmonde. We zijn deze sponsor zeer erkentelijk en buitengewoon dank-
baar voor deze bijdrage. 

De hechte samenwerking met het Stadsarchief Rotterdam komt mede tot uitdruk-
king in het feit dat het Streekarchief, voor het te ontwikkelen boek over IJsselmonde, 
mag putten uit het omvangrijke foto- en prentenarchief van het Stadsarchief.  

Gezien de enorme hoeveelheid informatie en niet eerder gepubliceerde gegevens uit, 
van en over IJsselmonde, is het helaas de verwachting dat de ontwikkeling van het 
boekje wat langer gaat vergen dan gepland. We houden u via de website en het 
Kwartaalbericht op de hoogte van de ontwikkelingen.  

U heeft misschien gemerkt dat publicaties en nieuwsberichten op de website de af-
gelopen periode minder zijn geweest. Dit heeft alles te maken gehad met problemen 
over de copyright-aanspraken op enkele foto’s die wij hebben gebruikt op de websi-
te. Dit was voorheen geen enkel probleem als maar de rechthebbende of copyright-
houder werd vermeld en er aan bronvermelding werd gedaan. Helaas werd het 
Streekarchief tweemaal kort achter elkaar verrast door een claim van een rechtheb-
bende. Dat was zeker schrikken, zeker omdat wij er altijd alles aan doen om dit soort 
perikelen te voorkomen en secuur rechthebbenden en bronvermeldingen vermelden. 
Teleurstellend was ook dat er niet werd gekeken naar de niet-commerciële doelstel-
ling van het Streekarchief (het is een culturele ANBI). Gelukkig is één claim al in der 
minne geschikt. Wij hopen dat ook de tweede claim naar ieders tevredenheid kan 
worden afgehandeld. In ieder geval is een en ander een flinke (financiële) tegenval-
ler voor het Streekarchief. Vanaf heden zal in de (web)redactie nog nauwkeuriger 
het beeldmateriaal beschouwen voordat het gebruikt wordt.  

         Namens het bestuur, 

         De penningmeester 
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Oude dijken in IJsselmonde, deel 2 

door Marian Groeneweg 

Het echte landelijke karakter van de oude dijken in IJsselmonde is tegenwoordig wel ver-
dwenen. Maar ik kan u aanraden om eens op een (zonnige) dag een kijkje te gaan nemen 
over de dijken, zoals de Kerkedijk, met de fiets of lopend. Er valt namelijk nog wel wat 
moois te ontdekken. 

In het Kwartaalbericht, jaargang 33, nummer 4, zijn de Noorder- en Zuider Kerkedijk be-
schreven. In dit artikel gaan we verder in zuidelijke richting, de Hordijk op. 

Kerkedijkje 

Vanaf het kruispunt Reyerdijk/Hordijk begon het Kerkedijkje, dat naar het zuiden afboog 
richting het Zevenbergsedijkje. Het Kerkedijkje vormde oorspronkelijk de scheiding tussen 
twee delen van de polder Oost-IJsselmonde: het Nieuwland en het Oudeland.  

Het Kerkedijkje (en ook de Kerkedijk) had deze naam omdat het eigendom was van de Her-
vormde Gemeente van IJsselmonde, die tevens zorgde voor het onderhoud. 

Voor een deel heet het Kerkedijkje nu Reyerdijk. Verder is niets meer over van dit dijkje. 

De Hordijk 

Ten zuiden van de Reyerdijk gaat de Zuider Kerkedijk over in de Hordijk. Oorspronkelijk 
heette de dijk Hordendijk, wat ‘dijk verstevigd met horden’ betekent. Een horde is een plat 



5 

 

vlechtwerk van rijshout voor het maken van bekistingen. Voor de gezamenlijke aanleg van 
de Hordijk werd al in 1446 een overeenkomst aangegaan tussen de ambachtsheren van 
Oost-IJsselmonde, Godschalk Oem van Wijngaarden en Hugo van Lannoy, met de am-
bachtsvrouwe Margriete van Comene (van Rieder-Ambacht) en dijkgraaf, hoogheemraden 
en ingelanden. 

“Welken Hordijk voorz. die ingelanden van IJsselmonde voorz. alleen op hen selven niet 
machtigh en waren te versekeren, soo sij veel Dijcks hebben en heur landt kleyn is als ken-
nelijck is”. 

Zoals vroeger gebruikelijk, waren langs de dijk diver-
se winkeltjes gevestigd; bakkers, kruideniers, kap-
pers. De meeste van die winkeltjes zijn omgevormd 
tot woonhuizen. Een van de weinige middenstan-
ders die nog is overgebleven, is de fietsenwinkel van 
Kleingeld. Deze winkel zit al sinds 1924 gevestigd op 
de hoek van de Hordijk en de Hendrik Veldhoenweg. 
Kleingeld is een waar begrip voor vele IJsselmon-
denaren. 

Ernaast op nummer 26 staat de voormalige bovenmeesterwoning, gebouwd in Jugend-
stilstijl. Hier woonde de bovenmeester van de Julianaschool. Dit schoolgebouw (gebouwd 
in 1909) stond naast deze woning, maar is afgebroken in 2002. 

Ook een begrip voor de (oudere) Hordijkers is het huis op nummer 8. Hier op de gevel 
prijkt een plaquette met een man in een boot (zie omslag). Het is het huis van de heer Tie-
lemans. Hij was leraar op de Zeevaartschool en hielp soms jongeren met hun wiskunde.  

Wie goed kijkt, ziet nog enkele oude gebouwen, 
zoals op nummer 56, een voormalige melkboerderij 
uit 1870, nu in gebruik als bedrijfspand. 

De Hordijk gaat over in de Reijerwaardseweg en de 
Wester Hordijk, waarvan weinig meer is terug te 
vinden door de aanleg van de IJsselmondse Rand-
weg, spoorlijnen en bedrijfsterreinen. Alleen op de 
hoek met de Pascalweg (voorheen de Dordtsche-
straatweg) staat de oude boerenhofstede ‘De Gou-
den Leeuw‘. Hier gaat de Wester Hordijk over in de 
Kooiwalweg, die vroeger helemaal doorliep naar de Charloissche Lagedijk. 

Zevenbergsedijkje 

Terug naar de Hordijk, waar de dijk in oostelijke richting kruist met het Zevenbergsedijkje. 
Dit landweggetje heette Willaertsdijkje (rond het jaar 1500 als Willairtdijcxken geschreven) 
en het vormde de oostelijke waterkering van IJsselmonde. Het liep destijds door tot aan 
Ridderkerk – Bolnes.  

Hordijk nummer 20 (Foto: Marian Groeneweg) 

Advertentie uit 1967 
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Het werd later omgedoopt tot Zevenbergsedijkje en dankt zijn naam aan de hoeve 
'Zevenbergen', die al in een transportakte van 1729 wordt vermeld. Deze hoeve was de 
meest zuidoostelijk gelegen hofstede in het Oudeland van IJsselmonde.  

De sloot achter de huizen aan de zuidzijde van de dijk is gedeeltelijk gedempt in de jaren 
’80, voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein Reijerwaard. 

Het Zevenbergsedijkje is 
veelal bekend bij de 
Rotterdammers als het 
weggetje naar Tuincen-
trum ‘Kooijman’. Menig 
bruidspaar heeft hier 
hun trouwfoto’s tussen 
de kleurrijke planten 
laten maken. Later is het 
tuincentrum overgeno-
men en ging het door als 
het ‘Staelduinsebos’. In 
2010 sloot het tuincen-
trum haar deuren en 
werd het gesloopt. Te-

genwoordig is het sorteercentrum van PostNL er gevestigd.  

Wat nog wel gebleven is zijn de oude woningen op de hoek van de dijk met de nieuwbouw-
straat Zevenoord.  

Het Zevenbergse dijkje, zijde Hordijk. Uitsnede uit een ansichtkaart uit de jaren zestig. Fotograaf onbekend. 

De kassen van het tuincentrum Kooiman. Foto van “Oud IJsselmonde” (Fotograaf 
 onbekend) 
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Een ridder uit IJsselmonde 

door  Marcel Verhoef 

Op 26 november 1909 werd Jacobus “Jaap” van der Houwen 
geboren in het gezin van Aart Pieter van der Houwen en Neeltje 
Cornelia Vink. Het gezin van gemeente-opzichter (bouwkundig 
inspecteur) Aart was woonachtig op nummer 138 in wijk B te 
IJsselmonde. De familie Van der Houwen was een IJsselmondse 
timmermansfamilie. 

Jaap werd opgeleid tot officier aan de School voor reserveoffi-
cieren Pontonniers en werd op 18 april 1932 benoemd tot re-
serve tweede luitenant bij het Wapen der Genie van de Land-
macht. 

In augustus 1939 was Van der Houwen, inmiddels reserve-eerste-luitenant, gemobiliseerd en 
aangesteld op het depot der pontonniers en torpedisten, dat in de stad Dordrecht was gele-
gen. Hij werd daar gestationeerd in een schoolgebouw aan de Bosboom Toussaintstraat in de 
wijk Krispijn. De school werd bezet door de 1e Depot Compagnie Pontonniers (1.DCP) onder 
leiding van reserve-kapitein H.J. Siegmund. Ten zuiden van zijn positie in een school aan de 
Jacob Marisstraat 80 was de 2e Depot Compagnie onder leiding van de kapitein D. Crok gele-
gerd en ten noorden van Krispijn waren twee compagnies van de spoorwegtroepen van kapi-
tein A. Eekhoff gestationeerd. Ten westen van de wijk Krispijn was er toen nog geen bebou-



8 

 

wing en lag een groot open veld bekend als “De Polder”.  

In de vroege ochtend van de 10e mei 1940, rond 5:00 uur in de ochtend bleek De Polder 
het landingsterrein te worden van de 3e Compagnie van het 1e Regiment Valschermja-
gers van de Duitse Luchtmacht.  

Reserve 1e luitenant J. van der Houwen van 1.DCP was intussen rond 06:15-063:0 uur via 
een zuidoostelijke route op weg gegaan naar de Krispijnseweg. Ongeveer ter hoogte van 
de Patersweg kwam hij aan bij de Krijspijnseweg. Zijn groep bestond uit ongeveer 20 
man, onder andere bestaande uit een klein aantal miliciëns van 2.DCP. De IJsselmondse 
schaatser Siem Heiden was een van de korporaals in zijn groep. Langs de linker- en rech-
terzijde van de weg ging men vervolgens behoedzaam voorwaarts, waarbij men trachtte 
de mitrailleurs, opgesteld op de kruising bij de Bosboom Toussaintstraat, ter hoogte van 
de Juliana Kerk, te naderen. Enkele militairen, onder leiding van de sergeant De Groot, 
namen aan de rechterkant van de weg, bij de school tegenover het JP Heijeplein, stelling 
achter de muurtjes van het schoolplein. De nadering aan de open rechterkant van de Kris-
pijnseweg, vond onder dekking van het schoolgebouw plaats. De Duitse mitrailleurs ston-
den zodanig opgesteld dat deze niet in lengterichting langs de rechterkant van de weg 
konden vuren. Een voordien door de groep Koster reeds uitgeschakelde Duitse mitrail-
leurpositie nabij de school werkte hierbij in het voordeel van de groep De Groot die daar-
door vrij ongestoord tot de school kon optrekken. 

De mannen aan de linkerkant naderden via de tuinen van huizen en namen positie in por-
tieken van de huizen aan de Krispijnseweg. De pontonniers slaagden er uiteindelijk in de 
mitrailleurbedieningen van de wapens in het verlengde van de Bosboom Toussiantstraat 
en de Jacob Catsstraat met kruisvuur uit te schakelen. Overlevende parachutisten maak-
ten zich uit de voeten via de sloot langs de Krispijnse weg. Daarbij hebben de Nederlan-
ders ook één of twee Duitse pantserbuksen (anti-tankgeweer) uitgeschakeld, die ook op 
deze locatie waren ingezet. 

De groep onder Van der Houwen raakte tijdens de vuurgevechten danig verzwakt omdat 
de luitenant op diverse locaties schutters achterliet om de Polder af te sluiten. Uiteinde-
lijk bleef hij nog slechts met een sergeant en een soldaat over toen een woning werd be-
reikt op ongeveer 25 meter ten noorden van de Bosboom Toussaintstraat. Daar kon Van 
der Houwen niet meer verder omdat de woning telkens door Duitsers onder vuur werd 
genomen. Dat vuur bleek afkomstig van de brug bij de Markettenweg, waar een tweetal 
mitrailleurs was opgesteld. Een voorlopig eindpunt was hiermee bereikt. Van der Houwen 
had veel succes behaald, want niet alleen was het grootste deel van de zuidwestelijke 
beveiliging van de Duitse perimeter (gevechtslinie) opgerold, maar zonder dat hij het toen 
besefte had hij ook de verbindingseenheid en de hulpverbandplaats van de Duits com-
pagnie, beiden in de Julianakerk ondergebracht, (tijdelijk) afgesneden van de hoofd-
macht. 

Nadat Van der Houwen in een van de huizen aan de Krispijnseweg een telefoon had ge-
vonden, belde hij met de school waar zijn depotcompagnie lag en vroeg om versterking. 
Die versterking ving hij zelf op aan de achterzijde van de woning en trok vervolgens via 
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tuinen en de Vondelstraat naar huizen die uitzicht boden op de bewuste brug in de Mar-
kettenweg. 

Van der Houwen had inmiddels weer tien man bij zich. Met die groep zocht hij via achter-
tuinen naar een locatie vlakbij de Duitse positie. De groep werd door hem verdeeld over 
de beide etages van een dubbele woning annex groentezaak, nadat zij eerst de bewoners 
via de achterzijde hadden geëvacueerd. Daarop instrueerde Van der Houwen zijn man-
schappen om op zijn teken de mitrailleurs, dwars door de ramen en luiken heen, onder 
vuur te nemen. Hij wees de zes man op zijn etage een eigen doel. Nadat de salvo’s waren 
afgegeven, kwam nog een kortstondige reactie van de volledig verraste Duitsers. Herhaal-
de Nederlandse beschietingen resulteerde in het vrijwel direct daarop capituleren van de 
parachutisten. De parachutisten waren onderdeel van de I.Zug en Schweren Waffen Zug. 
Volgens diverse tellingen gaven achttien Duitsers zich over, waaronder enkele gewonden. 
Een aantal gesneuvelden lag op straat en in de sloot. Enkele parachutisten wisten te ont-
komen door het Bos van de Roo in te vluchten, nagejaagd door Nederlandse kogels. De 

gevangenen werden afgevoerd naar de Betje Wolffschool. 

De Duitsers werden vanaf 06:30 uur aan alle kanten omsingeld. Enkele pontonniers kwa-
men via de Nieuwe Weg en de Algemene Begraafplaats aan de oostzijde van het Duitse 
landingsterrein terecht. Vanuit de stad waren Nederlanders aan de noordoostzijde ge-
raakt. Langs de gehele spoordijk lagen torpedisten en spoorwegtroepen en langs de Kris-

De school aan de Jacob Marisstraat nr 80 op Krispijn (fotograaf onbekend) 
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pijnseweg waren het pioniers en pontonniers. Bij elkaar lag er ondertussen een sterkte van 
enkele honderden militairen om de Duitse posities heen. Toen de Duitsers van I.Zug door 
de luitenant Van der Houwen gevangen werden genomen, was de Duitse perimeter in we-
zen gekrompen tot de smalle sector in het Bos van de Roo en villa Weizigt. Enkele Duitsers 
zaten nog in het terrein tussen de Mauritsweg en het Bos van de Roo en het complex van 
DFC. Het waren in eerste instantie met name de pontonniers die vanaf de Krispijnseweg 
zijde de ring rond de Duitsers verdichtten, nadat de groep van luitenant Van der Houwen 
de hoofdmacht van I.Zug had weten uit te schakelen. 

Zo werd in de loop van de ochtend de situatie voor de Duitsers rond het spoor hopeloos. 
Ze hadden een nijpend tekort aan munitie en hadden iedere poging tot uitbraak zien smo-
ren in Nederlands vuur. Er werd door de Duitsers een strikte munitiediscipline ingesteld. 
Na de verliezen die geleden waren, met name die aan de Krispijnseweg, waren nog slechts 
twee lichte mitrailleurs voorhanden en was meer dan de helft van de eenheid gesneuveld, 
gewond of gevangengenomen alsmede een tiental manschappen van het verband los ge-

raakt (en bij de bruggen aangeko-
men). Het zag er voor de onfor-
tuinlijke 3e Compagnie aan de 
spoordijk slecht uit. 

Toen luitenant Van der Houwen en 
zijn manschappen na de vuurover-
val vanuit de groentewinkel aan de 
Krispijnseweg een belangrijk deel 
van de Duitse valschermjagers ge-
vangen namen, werd in feite het 
startsignaal gegeven voor een lang-
durige opruimactie. De gevangen 
Duitsers werden naar de Betje 

Wolfschool gebracht, waar op dat moment al een dozijn gevangengenomen Duitsers zaten. 
Door het aantal ge sneuvelde, gewonde of gevangengenomen parachutisten, was de Duit-
se compagnie in wezen al meer dan gehalveerd. 

Luitenant Van der Houwen was het die tenslotte met een aantal mannen vanuit de richting 
van de Krispijnseweg toegang tot het Bos van de Roo forceerde. Zijn groep stelde zich op 
linie op en rukte op richting oosten, het Bos doorkammend. De groep bestond onder ande-
re uit de sergeant Harkmeijer, de korporaals Heiden, Jansen, Opmeer, Bouman, Grollé en 
de soldaat Meulstee. De korporaals Veenstra, Bakker en Stevens waren ook onderdeel van 
de groep, zij het in tweede lijn. Daarachter bevonden zich de pioniers van de sectie Ruige, 
die vanuit de huizenrij aan de Krispijnseweg komend, snel aansloten op de groep militairen 
die het Bos van de Roo ingingen. Dat alles overigens zonder afstemming of beleid, maar 
puur op autonome besluitvorming gebaseerd. 

Hoewel het Bos van de Roo flink onder vuur lag van vooral de zijde vanaf het spoor 
(Nederlands vuur dus), liet de luitenant Van der Houwen zich daardoor niet van de wijs 

Duitse partachutisten boven Zuid Holland (fotograaf onbekend) 
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brengen en trok met de kleine groep pontonniers op. Plotseling stonden een tiental Duitse 
parachutisten voor hun neus op, wat de meeste Nederlanders een kleine hartverzakking 
bezorgde, omdat zij de kennelijk goed gecamoufleerde parachutisten, totaal niet hadden 
gezien. 

De Duitse parachutisten, onder leiding van Leutnant Schmelz gaven te kennen dat zij zich 
wenste over te geven. Luitenant Van der Houwen gaf in zijn verslag aan dat de Duitsers da-
nig op hun neus keken dat zij door slechts een paar met karabijnen bewapende Nederlan-
ders gevangen werden genomen, maar dat zal schijn zijn geweest. De munitie aan Duitse 
kant was op en zonder enige kans op een succesvolle uitbraak zou men alleen maar zinloze 
verliezen lijden. 

Een man of dertig werd in eerste instantie gevangengenomen. Later op diverse locaties in 
het bos en zelfs nog bij de huizen werd nog een tiental parachutisten opgepakt. 

Daarmee was een einde gekomen aan het bestaan van de parachutisten als compagnie tij-
dens de veldtocht in Nederland. De eenheid had achttien man verloren (verrtien op 10 mei 
en nog vier zouden er overlijden op de tweede dag) en ongeveer 75-80 waren krijgsgevan-
gen gemaakt. Tien man waren als enige van de hoofdmacht bij de bruggen gekomen om 
daarnaast het voltallige derde peloton de vechtende restanten van het 
3e peloton van het 1e regiment Fallschirmjäger (3./FJR1) te vormen. 

Op 15 juni 1946 werd de luitenant Van der Houwen bij Koninklijk Besluit 
tot Ridder 4e klasse in de Militaire Willemsorde benoemd, vanwege het 
“zich in den strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, 
beleid en trouw onderscheiden door met slechts, met karabijn bewapen-
de pontonniers en matrozen, te zamen ter sterkte van ongeveer twintig 
man, nabij Krispijn te Dordrecht Duitsche valschermtroepen, die met ver-
scheidene mitrailleurs in stelling waren gekomen, in de flank aan te val-
len. Hij heeft daarbij den Duitschers zware verliezen toegebracht en hun 
mitrailleurs veroverd. Later heeft hij andere vijandelijke mitrailleur-
opstellingen, eveneens op moedige en beleidvolle wijze aangevallen en 
opgeruimd en ook hierbij Duitsche mitrailleurs buitgemaakt. Eindelijk 
heeft hij nog met zeven man een Duitsche afdeeling van zestig man over-

vallen en krijgsgevangen gemaakt.” 

Van der Houwen was tijdens de oorlog actief in het verzet en 
kreeg daarvoor na de oorlog ook nog het Verzetherdenkings-
kruis toegekend. 

Na de oorlog, besloot Jaap van der Houwen beroepsmilitair te 
worden. Op 12 april 1960 werd hij benoemd tot Luitenant-
kolonel der Genie en op 26 augustus 1968 verliet hij met eervol 
ontslag de Krijgsmacht. Op 21 juli 1994 overleed hij te Geertrui-
denberg. 
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Annetje Molenaar-Luijte 

door Rutger Molenaar 

In het Winternummer van 2018 verhaalde Harry Aardoom op smeuïge wijze hoe in 
IJsselmonde ambtelijke onwil en gepest de besluitvorming zou hebben beïnvloed. 
Om welke reden anders zou de Kerkenraad en de Schout van IJsselmonde in 1736 
de weduwe van Cornelis Jansz. Molenaar, Annetje Luijte, geweigerd hebben haar 
een “akte van indemniteit” te verstrekken bij haar verhuizing naar Rotterdam? Har-
ry Aardoom eindigde het artikel met de vraag of er wellicht destijds méér was voor-
gevallen.  

Als bet-bet-bet-bet-achterkleinzoon (ja, u telt het goed, viermaal bet-, dus zeven 
generaties terug) van deze Annetje heb ik door toeval een mogelijke verklaring. In 

ons familiearchief(je) bevindt 
zich een document gedateerd 22 
oktober 1735 met een uitspraak 
door de Dijkgraaf en de Hoog-
heemraden van Oost-
IJsselmonde. Dit betreft een ge-
schil tussen de wagenmaker 
Claas Millenaar als eiser en de 28
-jarige Jan Cornelisz. Molenaar 
als gedaagde. De laatste trad op 
als vertegenwoordiger van zijn 
moeder Annetje Luijte; vrouwen 
mochten in die tijd wel eigen-
dom hebben, maar waren han-
delingsonbekwaam, dus moes-
ten voor rechtshandelingen altijd 
een wettelijk vertegenwoordiger 
inschakelen. Wist u dat dit pas in 
1956 is rechtgezet? 

Wat was de zaak? De weduwe 
Molenaar had een paal laten 
slaan in een tot haar erf beho-
rende sloot. Maar buurman Mil-
lenaar vervoerde over deze sloot 
gereedschappen en producten 

voor zijn wagenmakerij vanuit de Maas naar zijn werkplaats. Waarom deed Annetje 
dit? Vond zij dat hij ervoor moest betalen? Of gewoon om haar buurman te pes-

Bladzijde uit de genoemde uitspraak van 22 oktober 1735 
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ten? Het officiële verweer was dat zij de sloot voor eigen rekening “niet sonder 
excessieve kosten” had laten graven en de kort daarvoor overleden Schout van 
IJsselmonde, Van Lieshout, toestemming had verleend om de paal aan te brengen.  

De uitspraak luidde dat de Dijkheemraden “verordonneren de pael te removeren 
met interdictie van zulks weer te doen” en voortaan het vervoer over de sloot te 
gedogen. Claas Millenaar moest daarvoor als tegenprestatie jaarlijks een zilveren 
dukaat betalen. Hoe zij daarop reageerde is nergens vermeld, maar haar eerder 
gedrag wijst er wel op dat zij vermoedelijk geen gemakkelijk mens was. En ver-
klaart waarschijnlijk ook dat het gezag van IJsselmonde iedere gelegenheid te baat 
nam om haar een hak te zetten.  

Of was er sprake van een complot tegen haar? De secretaris van het rechtspre-
kend college was Pieter Tijken, die de eerdergenoemde van Lieshout een paar 
maanden tevoren was opgevolgd als schout. En laat dit nou dezelfde Tijken zijn die 
in het artikel van Harry Aardoom vier maanden later als curator de publieke verko-
ping van Annetjes steenplaats 
regelde! Bij deze openbare 
verkoop werden buiten het 
woonhuis en steenbakkersge-
reedschappen 850.000 stenen 
geveild. Nou waren het wel 
IJsselsteentjes die kleiner zijn 
dan onze huidige bakstenen, 
maar uit navraag bij bouwkun-
digen komt naar voren dat 
hiermee zo’n 100 huisjes van 
10 bij 7 meter gebouwd kon-
den worden en wel 20 grote 
herenhuizen. De vraag werpt 
zich dan ook op of het vermel-
de faillissement wellicht het 
gevolg is geweest van een boycot of iets van dien aard door de omgeving. Mis-
schien komen we er ooit later achter. Het is in dat licht een pikant detail dat haar 
zoon Jan Cornelisz. vier jaar later op 33-jarige leeftijd zelf een steenplaats koopt. 
Diens zoon wordt in 1817 burgemeester van IJsselmonde. 

Annetje overleed 25 jaar later op 75-jarige leeftijd in Delfshaven, waar zij op 27 
maart 1761 begraven wordt. Het feit dat haar kleinkind Pieter Jansz. Molenaar in 
1817 de eerste burgemeester van IJsselmonde werd zou zij ongetwijfeld gezien 
hebben als een zoete wraak op de eerdere bestuurders van IJsselmonde. 

Delfshaven uit de Nederlandse Stads– en dorpsbeschrijver van Lieve 

van  Ollefen 
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Verhalen uit de Vierschaar, de Marskramer 

door Harry Aardoom 

Boer Jan de Leijster, inwoner van Oost IJsselmonde, stond 1 april 1735 in Dordrecht voor de 
hoge vierschaar van Zuid-Holland.  

De geschiedenis was als volgt. Begin maart 1735 kwam Marius Godschalck, een joodse 
marskramer, in Oost IJsselmonde de huizen langs met onder meer neteldoek en “sits”, een 
soort zijde. Zo ook bij de boerderij van Jan de Leijster. Jan de Leijster, zijn dienstmeid en 
een man die juist die dag kwam helpen dorsen (beiden in dit verslag niet met namen ge-
noemd) hadden wel belangstelling. De meid en de dorser kochten wat van de marskramer 
en gingen de boerderij binnen om geld te halen. De marskramer miste al zoekende een 
groot stuk (een rol?) sits. Hij zei dat aan Jan de Leijster. Jan werd nijdig, en antwoordde: 
“zeg je dat je hier een stuk sits ontstolen bent, scheer je den huijs uyt, en pak je voort, jouw 
schelm, of ik klop jouw er uyt.” 

Dat nam de marskramer niet. Hij stond ongetwijfeld in het dorp als eerlijk man bekend en 
hij deed zijn beklag bij de schout van Oost IJsselmonde. Die schreef een brief waarin hij ver-
klaarde dat de marskramer als een eerlijk man bekend stond. Daarna keerde Marius samen 
met de bode van het dorp met de brief van de schout terug bij Jan de Leijster. Het leek erop 
dat het misverstand was rechtgezet. Daarna vervolgde de marskramer zijn weg de huizen 
langs, over de dijk onder Ridderkerk. Op een eenzaam stuk zonder huizen kwam de dorser 
hem achterop. De dorser had een vriend bij zich. Zij sloegen Marius tegen de grond en eis-
ten de brief van de schout. “Geeft den brieff die gij van de schout hebt, off ik sneij uwen hals 
aff ” Dus gaf hij hen onder dwang de brief.  

Daarna klaagde Marius Godschalk weer bij de schout. Jan de Leijster had de pech dat de 
schout van Oost IJsselmonde, die aan de marskramer de brief had gegeven, bovendien dat 
jaar schepen was van de hoge vierschaar van Zuid-Holland.  

De baljuw van de hoge vierschaar liet Jan de Leijster, zijn meid en de dorser arresteren en 
verhoren. De meid en de dorser bekenden de “sits” te hebben gestolen, maar zij hadden 
dat in opdracht van Jan de Leijster gedaan. Het was afgesproken werk geweest.  

Na drie weken cel op het stadhuis volgde op 1 April 1735 het vonnis. De dienstmeid en de 
dorser werden gegeseld, waarbij Jan de Leijster staande op het schavot moest toekijken.  

“Omme op het Chavot de … executie van gemelde twee persoonen aan te sien en geduijren-
de de selve aldaer te pronk te staen, …”  

Daarna zou Jan de Leijster voor dertig jaar uit Zuid-Holland verbannen zijn.  

Ook Jan de Leijster had bekend. Maar later probeerde hij, via een rappel bij het Hof van 
Holland in Den Haag, in beroep te gaan. Nu was het in die tijd nog zo dat dan de rechtbank 
die had veroordeeld akkoord moest gaan het verzoek. Op 11 oktober 1735 kwam dit ver-
zoek tot rappel uit Den Haag per brief bij de baljuw van de hoge vierschaar van Zuid-
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Holland. Er werd door de baljuw per brief terug gerapporteerd aan het Hof van Holland. 
Jan de Leijster had vrijwillig bekend, had zelfs “desen Hove en hoge vierschaere bedankt 

voor de genaedige justi-
tie.” Dus ja, waarom nu 
pas protest en ontken-
ning? Dus de hoge vier-
schaar wees het verzoek 
tot rappel af.  

Jan de Leijster had geld-
zorgen. Inmiddels was 
aan de aangestelde cu-
ratoren in juli 1735 al 
gebleken dat Jan de Leij-
ster diep in de schulden 
zat, “een insolventen 
boedel” had. Bovendien 
had Jan de zorg voor zijn 
“innocente zuster”. Die 
zou voortaan moeten 
worden onderhouden 
door de diaconie.  

Dit is het eerste verslag 
in de boeken van de 
hoge vierschaar over 
een conflict tussen een 
marskramer en een 
klant.  

Mogelijk werden ze niet 
overal netjes bejegend, 
maar tot klachten bij de 
hoge vierschaar leidde 
dit dan toch niet. Je 

leest niet veel over marskramers, tenzij die, aan lagerwal geraakt, lid werden van een 
groep “bedelaars en vagebonden”.  

Kennelijk stond Marius Godschalk goed bekend, ook bij de schout van Oost IJsselmonde.  

Bron:  

Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Hoge Vierschaar van Zuid-
Holland, nummer toegang 3.03.08.224, inventarisnummer 1, dd. 14, 23 en 29 Maart, 1 April, 18 Juli, 
29 September, 13 Oktober en 19 December 1735, fol. 99, 100 verso – 107 verso. 

Een marskramer in 1899 (Foto: Nederlands Openlucht Museum, fotograaf  

onbekend) 
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‘In Noord’ en ‘op Zuid’?  

Geschiedenis 

Rotterdam-Zuid ‘hoorde’ nooit echt bij Rotterdam, 
de stad is tenslotte ontstaan op de rechter Maas-
oever zoals dat zo mooi heet, oftewel aan de 
noordkant van de rivier. Op oude kaarten (zoals 
hier boven) zie je Rotterdam-Zuid niet eens. De 
eerste stap naar Zuid werd gezet in 1591. Rotter-
dam kocht toen een groot deel van het eilandje 
Feijenoord. Bijna 70 jaar later, in 1658, werd de 
rest van Feijenoord van IJsselmonde gekocht.  

Feyen Noort  

Feijenoord was dus een klein eilandje in de rivier. Fijenoord of Feijenoord werd vroeger 
meestal ‘de Noord’ genoemd, naar den oort. Het woord noord (of noort) is ontstaan doordat 

in het verleden in het woord ‘oort’ de ‘n’ van het lidwoord den terecht is gekomen. Het 
woord noord kwam veel voor naast oord. Het betekent onder andere buitendijkse grond, 
uiterland. En deze gronden werden vroeger dus ‘oorden’ of ‘noorden’ genoemd. In een 
plattegrond uit de 17e eeuw staat het eiland genoteerd als Feyen Noort.  

Kaart van Rotterdam in 1694 

Kaart met daarop het (toen nog) eiland Feijenoord  
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Pestlijders 

Rotterdam was nu de eigenaar van 
het gebied ten zuiden van de rivier. 
Maar hoorde het dan ook meteen 
bij de stad? Nee, niet echt. Zuid 
werd vooral gebruikt voor dingen 
die men in Noord liever niet had. Er 
kwam een pesthuis, mensen die de 
pest kregen werden naar Zuid ver-
bannen. Ook stond een grote 
traankokerij waar walvistraan 
(smeer) werd gewonnen. Dat zal 
dan vast lekker geroken hebben. 
Oh ja, en er was ook een galgen-
veldje waar ter dood veroordeel-
den werden opgehangen. Het was destijds een gezellige boel op het eiland Feijenoord!  

De “Sprong naar Zuid”  

We gaan even een paar eeuwen verder. De tweede helft van de negentiende eeuw om pre-
cies te zijn. De stad was vol en barstte al eeuwen uit haar voegen. En tot overmaat van ramp 
slibde de rivier ook beetje bij beetje dicht waardoor Rotterdam lastiger bereikbaar werd voor 
schepen. Na het uitgraven van de Nieuwe-Waterweg (1866-1872) konden grote schepen veel 
makkelijker van en naar Rotterdam. Toen pas begon men aan de “Sprong naar Zuid”. Er kwa-

men bruggen van Noord 
naar Zuid, een spoorlijn 
(1877) en havens. Veel 
havens. En omdat ‘Zuid’ 
nog vrij leeg was en 
‘Noord’ propvol, was er 
ten zuiden van de rivier 
genoeg ruimte om te 
graven en te bouwen.  

Over graven gesproken, 
na het graven van de 
Koningshaven ontstond 
het Noordereiland, voor 
die tijd zat dat ‘gewoon’ 
aan Feijenoord vast.  

Er werd overal op Zuid in 
rap tempo gebouwd, een 
paar jaar later was 
Rotterdam al uitgegroeid 

Luchtfoto van de Koningshaven, Koningshavenbrug (‘De Hef’) en Koninginnebrug 

in de jaren ’20. (Beeldbank Rijkswaterstaat)  
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tot een wereldhaven en was de bevolking verdubbeld. Men sprak zelfs van “Het Wonder 
van Rotterdam”!  

Boerenzij 

De echte Rotterdammert uit Zuid voelt zich dan wel Rotterdammer, maar veel Rotterdam-
mers van boven de rivier vinden de Zuiderlingen geen echte Rotterdammers. Tegenwoor-
dig valt dit wel mee, maar dit gevoel leefde nog flink tot een paar decennia na de Tweede 
Wereldoorlog. De bevolking van Rotterdam-Zuid bestond in de eerste tien jaar na de ver-
binding met bruggen met name uit havenarbeiders. Al die nieuw gegraven havens en 
groeiende industrie trokken veel mensen die werk zochten. Dit waren vooral veel mensen 
(‘boeren’) van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en uit Noord-Brabant die, op zoek 
naar werk, richting Rotterdam trokken en zich op Zuid vestigden. Rotterdammers uit Noord 
gaven Zuid dan ook de bijnaam “De Boerenzij”. 

In de stad, op een eiland 

We horen u denken, allemaal leuk en aardig die hele geschiedenisles, maar waarom zeggen 
we nou OP zuid? Nou, waarschijnlijk 
dus omdat je je echt op een eiland 
bevond als je vroeger naar Zuid ging. 
Je was niet meer in de stad, maar 
weg uit de bewoonde wereld. Het 
eilandje Feijenoord groeide door 
dichtslibbing in de loop der tijd tegen 
het grotere eiland van IJsselmonde 
aan. Maar dat was dus nog steeds 
een eiland! En je bevindt je nou een-
maal niet in een eiland, maar op een 
eiland. 

Tel daarbij op dat het van oudsher 
geen pretje was om in Rotterdam-Zuid te zijn, op Zuid heeft dan ook een beetje een deni-
grerende klank. Hallo, je werd er heen gestuurd als je de pest had!  

Een paar eeuwen later waren het de boeren die zich op Zuid vestigden, waar de verheven 
Noorderlingen in de stad op neer keken. De Noorderlingen die al sinds 1340 stadsrechten 
hadden, waar zuid pas na pak-hem-beet 1870 écht in beeld kwam. Die 500 jaar voorsprong 
kun je natuurlijk niet zo snel inhalen, of misschien toch wel?  

Maar laten we wel wezen, vroeger lagen de havens in Rotterdam, maar de “echte” havens 
waaraan Rotterdam haar status als grootste haven ter wereld heeft te danken, liggen nage-
noeg allemaal op Zuid! 

Bron:  Indebuurt.nl, Waarom zeggen we in Rotterdam eigenlijk ‘in Noord’ en ‘op Zuid’?  
 door  Wouter Vocke 
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De veroordeling van Pieter Theunisse 

door Marcel Verhoef 

In de zoektocht door de talrijke archieven kom je soms een bijzonder stuk tegen. Zo kwam 
ik de veroordeling van de smit Pieter Theunisse van IJsselmonde tegen. Een voorbeeld van 
de zware straffen en de hardvochtigheid in vroegere tijden. Hieronder een transcriptie van 
het vonnis: 

Van den Hove van Hollandt, jegens P I E T E R   T H E U N I S S E, 

Smit tot Ysselmonde, mede gepronuncieert ten voorsz dage. 

Alsoo Pieter Theunisse, Smit tot Ysselmonde, jegenwoordich Gevangen op de Voorpoorte 
van den Hove van Hollandt, voor den selven Hove buyten yne en Banden van Ysere bekent 
heeft, dat hy op den een en twintichsten Januarij jonghstleden, ten tyde die van den Ge-
rechte van den voorsz Dorpe vergadert waren, omme volgens aenschryvens den vierden 
Man van de Ingezetenen aldaer by lootinge uyt te maecken, om op de eerste ordre gereet 
te zijn, hy in de Kamer van die van den gemelten Gerechte is ingetreden, ende aldaer op de 
Tafel slaende ende kloppende, aen de voorsz Gerechten geseydt heeft, dat sy ichelmachtich 
handelden, ende in dat cas Schelmen waren, namentlijck daer in, dat sy jegens hem meer 
force, als tegens andere gebruyckten; want dat verscheyde Persoonen in het voorsz Dorp 
wierden ghevonden, die van geweer voorsien behoorden te werden, ende vervolgens tot 
uytmaeckinge van de vierde Man mede het Lot moste trecken. Dat hy niet wiste, of die van 
den gemelten Gerechte daer vooren niet eenich Geldt hadden genooten. Dat wyders die 
van de bovengemelte Gerechte, tot voorkominge van verdere desordres, ende ongemacken 
hebben gevraecht, wie de voorsz Persoonen waren, met den welcken de voorsz Lyste sou-
den konnen worden vergroot, voegende daer noch by, indien by haer omtrent die saecken 
onbetamelijckgehandelt wierde, dat hy ter plaetse daer sulcks behoorde, over haer konde 
klagen. Dat hij daer op gheantwoordt heeft, dat die van voorsz Gerechten, die Persoonen 
mochten soecken, gelijck syluyden hem gesocht hadden; seggende wyders, waer soude ick 
klagen, daer is hier geen recht. Dat die van den gerechte echter insisterende omme de ge-
melten Persoonen te weten, hy wel eenige Luyden heeft opgegeven, doch soodanige, dat 
die van den voorschreven Gerechte verklaerde, deselve als boven afte beneden de Jaren, 
ofte oock wel impotent te zijn, ofte oock eyndelijck soodanige, die sy bericht wierden tot 
Ysselmonde alleen gewerckt ofte gedient te hebben, ende van daer vertrocken, ofte t’haer-
der woonplaetse op Geweer ghestelt te zijn; Hebbende des niet tegenstaende de voorsz 
Gerechte alle de gemelte Persoonen, voor soo veel deselve aldaer te vinden waren, op de 
Lyste gesteldt; dan dat hy sich daer mede niet contenterende, wyders begeert heeft, dat 
den Predikant van het gemelte Dorp mede daer op soude werden ghebracht, ende dat hy 
daer toe gebruyckt heeft verscheyde onbetamelijcke impertinente ende t’eenemael be-
spottelijcke redenen. Alle het welcke hy nekendt by hem ghepleecht te zijn, niet tegenstaen-
de hem wel bewust was, dat het formeren van de voorsz Lyste alleen die van den Gerechte 
was aenbevoolen, sonder dat hy daer inne te seggen hadde; Dat hy oock wyders ten voorsz 
tyde begeert heeft, dat den Schout voor de Gemeente reeckeningh soude doen van het 
Geldt, by de Ingezetenen aldaer voor eenige Vrywillige opgebracht, sonder contentement te 
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willen nemen daer mede, dat de voorsz reeckeninge by den selven Schout albereydts was 
gedaen voor die van den Gerechte, ende den Krijghs-raedt, mitsgaders acht Corporaels; 
ende dat hy geseght heeft, dat de voorsz reeckeninge moste worden aen de Gemeente 
gedaen, om dat die van den gemelten Gerechte voor desen ghedoocht hadden, dat over 
het Haertstede geldt, twee stuyvers op de gulden, boven het gunt de Ordonnantie mede 
brenght, was gecollecteert geworden; ende dat die van den voorschreven Gerechte het 
selve Geldt dieflijck had gestoolen. Alle het welcke zijnde saecken van seer quaden ende 
pernicieusen gevolge, streckende tot oproer, kleynachtinge, bespottinge van de Over-
heydt, ende dienvolgende, soo naer de Beschreven Rechten, als het Placcaet van Amnes-
tie andere ten example strafbaer, ende insonderheydt in soodanigen occasie, dat de Inge-
zetenen tot afkeeringe van den Vyandt, ende defensie van den lande op ontboden wer-
dende, de salutaire intentie vande Regeeringe daer ontrent illusoir gemaeckt soude wor-
den. S O O   I S T, dat ’t voorsz Hoff, met rype deliberatie van rade door gesien, ende over-
woogen hebbende alle ’t geene ter materie dienende is, Doende recht in den nameende 
van wegen de Heere Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, den voorsz Gevangen 
gecondemneert heeft, ende condemneert hem midts delen, gebracht te werden ter plaet-
se daer men gewoon is Justitie te doen, ende aldaer met Roeden gegeesselt te werden, 
Bandt hem voort ten eeuwigen dage uyt den Lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, 
sonder daer weder inne te komen, op peyne van swaerder straffe, ende condemneert 
hem mede in de kosten ende misen van Justitie, tot tauxatie ende moderatie van den 
voorsz Hove. Gedaen in den Hage by den Heeren ende Meesters Adriaen Pauw, Heere van 
Bennebroeck, President, Albrecht Nierop, Willem Goes, Heere van Boeckhorstenburgh, 
Cornelis Teresteyn van Halewijn, Frederick van Lier, Heere van Soetermeer, ende Matheus 
Gool, Raedts-luyden van Hollandt, ende gepronuncieert op de Audientie van de Rolle den 
tweeden Februarij sestien-hondert drie ende tseventich. 

       In kennisse van my,   Adr: Pots. 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

 

De Deltawerken op IJsselmonde voltooid 

Waterschap IJsselmonde, Barendrecht, 1993 

Uitgave van het inmiddels opgeheven Waterschap IJsselmonde ter 
gelegenheid van de voltooiing van de Deltawerken op het eiland IJs-
selmonde. Het betreft een mooi overzicht van alle werken en dijkver-
zwaringen die zijn uitgevoerd op het eiland IJsselmonde. 

10.000 jaar wonen in het Maasmondgebied Archeologisch onderzoek 

rond een wereldhaven 
Provinciaal Bestuur Zuid Holland, Den Haag, 1979 

Het boekje bevat een overzicht van archeologische vondsten met be-
trekking tot bewoning ron dom het Maasmondgebied. In woord en 
beeld wordt er verslag gedaan van de verschillende vondsten. 

De Cultuurgronden op IJsselmonde 

J.G. Maschhaupt, Algemeene Landsdrukkerij, Den Haag 1933 

Rapport omtrent een op verzoek van de afdeling eiland IJsselmonde der 
Hollandse Mij van landbouw, de vereniging oud-leerlingen van land-
bouwcursussen op IJsselmonde en van de streekplancommissie IJssel-
monde in de zomer van 1932 ingesteld grondonderzoek.  

Een leven vol verhalen, portret van pastor Marinus van den berg 

Ditta op den Dries, uitgeverij Ten Have, 2007 

Als pastor van het verpleeghuis Antonius in IJsselmonde wordt Van den 
berg dagelijks met leed geconfronteerd. Mensen vertellen hem onder 
meer hoe ze getroffen werden door zaken die hun leven volledig op z’n 
kop zette. Een persoonlijk portret t.g.v. zijn 60e verjaardag. 

Oorlog en bevrijding, 1940-1945, foto’s van Hoogvliet, Pernis, Rhoon en 

Poortugaal 

Kees van Rixoort, uitgifte van Boekhandel Voskamp, Hoogvliet 1995 

Het boek bevat beelden en verhalen uit de oorlog en de bevrijdingstijd 
uit de genoemde dorpen op het westen van het eiland IJsselmonde. In 
beel en geluid wordt er een mooi beeld getoond van de periode 40-45.  
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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  
Wnd. Secretaris/ 
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 10:00 – 14:00 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
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