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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 kopij 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:  

De vakantiesluiting van het Streekarchief Eiland IJs-
selmonde zal dit jaar van 20 juli 2019 t/m 1 septem-
ber 2019 zijn. Op maandag 2 september staan onze 
vrijwilligers weer voor u klaar. 

Wij wensen u allemaal een prettige vakantie en een 
fantastische zomer met veel mooi weer toe! 

Lombardijen op de kaart; Uitsnede uit de 
Kadastrale kaart van het eiland IJsselmonde 
uit 1848 

John van der Kruit , uitsnede uit een portretfo-
to (Fotograaf onbekend) 
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Twee weken later dan u van ons bent gewend, maar hier is dan toch, de zomeredi-
tie van de Nieuwsbrief. Reden voor de verlating is dat wij deze keer een bijzondere 
inwoner van IJsselmonde hadden gevonden aan de hand van de toneelvoorstelling 
“Kruit!” die op 12 april jongstleden in IJsselmonde werd opgevoerd. Stichting 4 en 5 
mei IJsselmonde had in de aanloop van de 4 mei herdenking het plan opgevat om 
deze uitvoering aan de bewoners van IJsselmonde te tonen en vond in de ge-
biedscommissie IJsselmonde een welwillende partner.  

Omdat ik aanwezig was geweest bij de voorstelling en het verhaal mij trof, besloot 
de redactie om John van der Kruit als bekende IJsselmondenaar te bestempelen 
voor de zomereditie. Dat was makkelijk gezegd, maar had nogal wat uitzoekwerk tot 
gevolg, omdat er vrij weinig van hem via openbare bronnen was te vinden. 

Uiteindelijk werd er een opzet gemaakt en konden we via de schoonzoon van de 
heer Van der Kruit en schrijver van het script van de voorstelling, Cor ‘t Hart, de de-
tails aanvullen en de puntjes op de i zetten. Zo kwam deze editie gelukkig toch nog 
klaar voor de komende Paardenmarkt, die op woensdag 26 juni zal plaatsvinden. 

Helaas staat het Streekarchief vanwege vakantie en het ontbreken van voldoende 
vrijwilligers dit jaar niet in de Adriaan Janszkerk aanwezig zijn. Onze vaste 
“partners” van de Paardenmarkt, Insula Mundi, zult u daar wel aantreffen, ook dit 
jaar weer met een fantastische fototentoonstelling. 

In deze editie vindt u verder alweer deel 3 van de serie “De dijken van IJsselmonde” 
van Marian Groeneweg en artikelen over de ambachtsheerlijkheid Lombardijen, de 
Jacht, wapenbezit in IJsselmonde, de “nieuwe” straatnamen in IJsselmonde, het 
oorlogsmonument aan de Donckselaan in Bolnes en natuurlijk weer een verhaal van 
Harry Aardoom uit de Hoge Vierschaar van Zuid Holland. 

Op de valreep ook nog treurig nieuws. Het bestuur kreeg te horen dat twee dona-
teurs van het eerste uur ons helaas zijn ontvallen, de heren Wim Groenenboom uit 
Hoogvliet en Jan Hegen uit Zwijndrecht. Wij wensen alle nabestaanden heel veel 
sterkte met de verwerking van dit verlies. 

         Namens het bestuur, 

         De penningmeester 
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Oude dijken in IJsselmonde, deel 3, de Buitendijk 

door Marian Groeneweg 

IJsselmonde is deels ontstaan door het aanleggen van dijken. Tegenwoordig zijn deze oude 
dijken nauwelijks meer zichtbaar in dit drukke stadsdeel. In de vorige Kwartaalberichten 
van Streekarchief Eiland IJsselmonde zijn de Kerkedijk, Hordijk en Zevenbergse dijkje aan 
de orde gekomen. 

Soms valt zo’n dijk toch nog wel een beetje op door de verhoging van het wegdek, zoals bij 
de huidige Buitendijk. 

Molenvliet, voorheen Buitendijk 

Het is een heel gepuzzel wat betreft de benaming van de dijken in het westen van IJssel-
monde. Voor de jaren 50 van de vorige eeuw werden de dijken anders genoemd. Zo werd 
destijds de dijk vanaf de Smeetslandschedijk naar de Varkenoordscheweg de Buitendijk 
genoemd, maar is nu onderdeel van de Molenvliet.  

Waar tegenwoordig het drukke verkeer overheen raast, was ooit een vredig dijkje. Langs 
deze dijk stonden dijkhuisjes, die gebouwd waren voor werknemers van scheepswerf Piet 
Smit. Oudere bewoners herinneren zich nog de ‘Blauwe winkel’, een plaatselijke kruide-

nier. Nu is daar het bedrijventerrein ‘De Laagjes’ gevestigd met diverse autobedrijven, De 
Klok Containers en de Roteb. 

Van de dijk is niets meer te zien; van een dijkverhoging is geen sprake meer; alles is in de 
loop der tijd geëgaliseerd. Het enige wat nog rest zijn de grote populieren ter hoogte van 
de Hovendaal. Aan hun dikte is te zien dat zij er al meer dan honderd jaar staan. 

De Buitendijk met aan de linkerzijde de Hingmanstraat (foto: verzameling Streekarchief Eiland IJsselmonde) 
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Buitendijktunnel 

Vanaf de Groenezoom werd in 1960 ter hoogte van de West-Varkenoordseweg een tunnel-
tje onder het spoor in gebruik genomen. Dit was ter vervanging van de spoorwegovergang 
aan de Smeetslandsedijk (het tegenwoordige Aristotelesstraat). Deze nieuwe onderdoor-
gang, die Vreewijk verbindt IJsselmonde, kan alleen door fietsers en voetgangers gebruikt 
worden. Voor bezoekers van het Claraziekenhuis zal het een opluchting zijn geweest. Het 
tunneltje wordt de Buitendijktunnel genoemd. 

In 2009 is het kunstwerk ‘Islemunda’ van Lucky Trifonas op de tunnelwanden aangebracht. 
Het toont de ontwikkeling van IJsselmonde in grote illustraties. 

In 2017 kreeg de tunnel een grote opknapbeurt om het een veilige en prettige tunnel te 
laten worden. Hoewel het Claraziekenhuis niet meer bestaat, wordt dagelijks nog veel ge-
bruik gemaakt van het tunneltje. 

De huidige Buitendijk heette vroeger de Groene dijk; later de Groene Laagjesdijk, omdat ze 
ten noorden van de Laagjespolder liep. Ze vormde de scheiding tussen deze polder en de 
polder Varkenoord en Karnemelksland. 

De Laagjespolder werd ook wel de polder ‘De 68 Morgen’ genoemd. Met een ‘morgen’ 
wordt een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd, wat iets minder 
dan een hectare omvatte.  

Tot 1918 werd de polder bemaald door een molen, gelegen aan de Kreekseboezem. De 
voorganger van deze molen was gebouwd in 1675, maar brandde af in 1854. Hierna werd 
de molen herbouwd. Aan de andere kant van de Kreek stond de wipwatermolen van de 
polder ‘51 Morgen’, tegenwoordig ‘Klein Nieuwland’ genoemd. Beide molens maalden uit 
op de Kreekseboezem. 

In 1918 werden de molens vervangen door de gemeenschappelijke elektrische bemaling. 
Ze bleven echter nog enkele jaren in gebruik door de hoge elektriciteitstarieven. 

De Buitendijktunnel met de kunstwerken van Lucky Trifonas (foto: LuckYDubz website) 
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Een derde molen die het water op de 
Kreekseboezem maalde, was de wat 
noordelijker gelegen de Hooge- of Boe-
zemmolen van de Vierpolderboezem 
en was gelegen daar waar nu de tram-
lijn een bocht maakt bij de Dwarsdijk.  

Van deze molens zijn alleen helaas nog 
maar enkele foto’s over. 

Huidige Buitendijk 

De Buitendijk is nog steeds als dijk te 
herkennen door de duidelijke verho-
ging van de weg. Een ideale plek voor 
bestuurders van lesauto’s om te leren 
‘holletje trekken’. Langs de kant van de 
weg staan nog enkele oude iepen en in 
het voorjaar kleuren de bermen wit 
door de bloeiende fluitenkruid. 

Ten zuiden van de dijk staat een woon-
huis in neorenaissance stijl met schuur. 
Iets verderop staan tevens enkele hui-
zen die dateren uit het begin ven de 
20e eeuw. Sinds 1987 is hier een huis-
dierencrematorium gevestigd. 

Eigenlijk vrees ik een beetje voor de toekomst van deze dijk, want ten noorden van de dijk 
zijn de sportvelden opgeknapt en is er een grote tribune gebouwd. Ten zuiden is het hyper-
moderne trainingscomplex van Feyenoord verrezen. Hiervoor werd de eerste paal op 28 
juni 2017 de grond in geheid door Feyenoord-coach, Giovanni van Bronckhorst. 

Voorlopig houdt de dijk nog stand. 

De waterwipmolen van de polder Klein Nieuwland (foto: verza-

meling Streekarchief Eiland IJsselmonde) 

De Buitendijk met links het trainingscomplex 1908 van Feyenoord in aanbouw (foto: Marian Groeneweg) 
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De Ambachtsheerlijkheid Lombardijen: van ambacht naar stadswijk 

door  Marcel Verhoef 

Ambachtsheerlijkheid 

Lombardijen wordt in akten al in 1472 genoemd als “land van Lombardijn”. In 1483 wordt 
“de dijk van Lombardije” genoemd. Het betreft dus een ambacht wat ver terug in de tijd gaat.  

Het verhaal gaat, dat Lombardijen altijd tot Smeetsland heeft behoord, doch dat deze polder 
bij zekere inundatie onmachtig was een ringdijk te laten maken, waarop zich iemand heeft 
aangemeld om de kosten te dragen op voorwaarde dat hij als heer van dat gebied zou wor-
den erkend en tienden zou ontvangen. Aangezien dit verhaal niet door archiefstukken wordt 
geboekstaafd, blijft de oorsprong duister; het is daardoor niet duidelijk hoe de vork precies in 
de steel zit. Wat er precies van waar is dat weten we dus niet, maar er wordt weleens gezegd 
dat elke “legende” een kern van waarheid bezit.  

Hoe het ook zij, vast staat alleen dat in een stuk van 7 november 1482 Jacob Damyszoon, als 
ambachtsheer, en de ingelanden van West-Barendrecht, dat zij verkocht hebben aan de inge-
landen van Dirk Smeetsland en Meester Arend van der Woudensland het ingedijkte land tus-

sen West-Barendrecht en 
Lombardijen, met uitzondering 
van de dijk zelf.   

Hoewel het als ambachtsheer-
lijkheid staat beschreven, viel 
het kerkelijk en gerechtelijk 
onder West-IJsselmonde. In 
opdracht van de ambachts-
heer werd het toezicht echter 
uitgeoefend door het dorpsbe-
stuur van Oost-IJsselmonde.  

In het leenregister wordt de 
ambachtsheerlijkheid Lombar-

dijen beschreven als “De ambachtsheerlijkheid met de tienden in het stukje land in Dirk 
Smeetszoon landeke, genaamd Lombardie, tussen de oude dijk van Dirk Smeetszoonland en 
het ambacht van Karnisse”. 

Het ambacht Lombardijen was in het geheel 21 morgen groot, waarvan 5 morgen bouwland 
waren. Het bestond in feite alleen uit een hofstede met erf, boomgaard en griend “staande 
en gelegen op de oude Smeetslandse Zuiddijk onder West-IJsselmonde”.  

Als eerste ambachtsheer wordt genoemd Jacob Jacobsz. Van Minnebeke, die de tiendheer-
lijkheid op 14 februari 1487 overdroeg aan aan Jacob Heymansz. die Gorter. De heerlijkheid 
bleef in het bezit van de familie Die Gorter tot 1611 en werd toen overgedragen aan Jhr. 
Maerten van Schouwen van Endegeest. Door vererving kwam deze tiendheerlijkheid aan de 

Uitsnede uit de Kadastrale kaart van het eiland IJsselmonde uit 1848 
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familie Van Vilsteren in België en werd in 1735 overgedragen aan Christina van Ruijven. 
Tenslotte komt zij door aankoop in 1819 in handen van mr. Marinus Cornelis Bichon van 
IJsselmonde. Door deze aankoop werd het uiteindelijk met de ambachtsheerlijkheid Oost
– en West-IJsselmonde verenigd. In 1938 werd Lombardijen formeel aan IJsselmonde 
toegevoegd. IJsselmonde werd op haar beurt in 1941 geannexeerd door Rotterdam.  

Het gebied was omslagplichtig aan Smeetsland en in 1595 worden 20 morgen land gele-
gen in Lombardijen, gemeenschappelijk bezit van de ingelanden van Dirk Smeetsland, 
door dijkgraaf en hoogheemraden openbaar verkocht onder zekere betalingsvoorwaar-
den. Dit geschiedde uit geldnood vanwege de hoge kosten van het dijkonderhoud in 
Smeetsland. Het gebied werd in verschillende kavels verkocht: 

1. 6 morgen en 4 hont land aan Cornelis Anthoniszoon Notenboom; 
2. 3 morgen en 3 hont land aan Pieter Dircksz. te Catendrecht; 
3. 7 morgen en 2 hont land aan Adriaan Jacobszoon te Barendrecht, en 
4. 2 morgen en 3 hont land aan Jan Willemsz. te Barendrecht. 

In 1817 werd Lombardijen formeel een gemeente maar het bestuur vond zowel voor als 
na dat jaartal plaats vanuit de heerlijkheid/gemeente IJsselmonde.  

De voormalige ambachtsheerlijkheid was gelegen in de buurt van de huidige Vaanweg ter 
hoogte van het crematorium Rotterdam-Zuid en kinderboerderij de Kooi aan de Maeter-
linckweg. 

Opbouw 

Na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog werden niet alleen de verwoeste de-
len van de stad Rotterdam opgebouwd maar verrezen ook nieuwe wijken aan de rand. 
Het ontwerp van de wijk Lombardijen werd gemaakt door een studiegroep onder leiding 
van ir. A. Bos, directeur van de Dienst Volkshuisvesting. In eerste instantie wilde men de 
wijk in de vorm van Vreewijkbouwen maar uiteindelijk is het een tussenvorm geworden 
van stedelijke bouw en het tuindorp-karakter van Vreewijk, een afwisseling van hoog-
bouw en laagbouw. Het uiteindelijke plan voor de wijk werd ontworpen door ir. P. van 
Drimmelen van de Dienst Stadsontwikkeling. In het plan was ruimte ingeruimd voor ver-
schillende wijkparken maar bij de uitvoering werden deze vervangen door het Spinoza-
park en verschillende groenstroken. 

Masterplan Lombardijen 

Medio 2007 is een masterplan Lombardijen opgesteld dat een schets geeft hoe Lombar-
dijen er tot 2015 moet gaan uitzien en wat de ambities zijn voor de langere termijn. De 
belangrijkste punten in de plannen zijn: 

1. het vergroten van het watersysteem door het aanleggen en verbeteren van singels en 
vijvers 

2. meer verschil in het woningbestand, met name door het toevoegen van meer duurde-
re eengezinswoningen 

3. het opwaarderen van het Spinozapark en het winkelgebied aan de Spinozaweg 
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Qua wonen wordt drie verschillende woonmilieus voorgesteld: 

Lommerrijk wonen 
Veelal rijtjeshuizen en twee-onder-een-kap huizen met een flinke voortuin en veel open-
baar groen in het noordelijk deel van Lombardijen 

Waterwonen 
Eengezinswoningen met een tuin nabij het water. In dit deel dat in het zuiden van wijk 
moet komen wordt veel extra oppervlaktewater toegevoegd. 

Stationsbuurt 
Rond het station zou een gebied met een meer stedelijke bewoning moeten komen on-
der andere gericht op bewoners die veel van het openbaar vervoer gebruikmaken.  

Deze plannen zouden na 2015 verder uitgewerkt worden, maar daar is verder nog weinig 
van terechtgekomen. Anno 2019 zien we wel nieuwbouwprojecten in het Pascalkwartier 
en vergevorderde herontwikkelingsplannen voor Parlando (Du Perronstraat) en Smeets-
land (Molenvliet). 

Bronnen: 

1. J. Melles, Het Huys van Leeninge; geschiedenis van de oude lombarden en de stedelijke bank van lening te 
Rotterdam 1325-1950 ('s-Gravenhage 1950).  

2. J.G.B. Nieuwenhuis, Inventaris der archieven van de voormalige gemeente IJsselmonde 1552-1941 en de 
archieven van de ambachtsheerlijkheden Oost- & WestIJsselmonde en Lombardijen (Rotterdam 1979).  

3. H.L. Baars, Grepen uit de geschiedenis van IJsselmonde (zonder plaats [1959]).  
4. Gemeente Atlas Nederland 1865-1870, J. Kuyper, "Gemeente Oost en west Barendrecht”. 
5. Ad van der Meer en Onno Boonstra, "Repertorium van Nederlandse gemeenten", KNAW, 

2006. Repertorium van Nederlandse gemeenten 1812–2011. 

Luchtfoto van het Pascalkwartier (foto: Funda) 
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Een bekende uit IJsselmonde: John van der Kruit 

door  Marcel Verhoef 

John van der Kruit werd op 7 januari 1927 als jongste kind 
geboren in het gezin van Evert van der Kruit en Jans Schot 
aan de Zwaanshals in Rotterdam. Het gezin bestond verder 
nog uit zijn drie jaar oudere zus Hendrina. John, officieel 
Johannes Catharinus genaamd, was vernoemd naar opa 
Schot, de vader van zijn moeder Jans. 

John groeide op in Rotterdam, toen de oorlog uitbrak 
woonde het gezin aan de Busken Huëtstraat op nummer 
14b, aan de rand van de wijk Spangen. Zijn grootouders woonden in het Oude Noorden, de 
familie van opa Piet van der Kruit aan de Schoonoordstraat en die van Jan Schot aan de 
Agniessestraat en er was hecht contact. De tante van John, Maria van der Kruit was ge-
huwd met Gerrit Bos en woonde “om de hoek” aan de Spaanse Bocht. 

Na de eerste schok over het uitbreken van de oorlog op 10 mei, werd het gezin Van der 
Kruit in de vroege middag van 14 mei opgeschrikt door de vele overvliegende vliegtuigen. 
Vanuit Spangen was het bombardement en de vernietiging van het centrum van Rotterdam 
vervolgens goed te horen en te zien. Dikke rookwolken tekende zich af in de lucht. 

Vader Evret was als hulpbesteller bij de post werkzaam op het postkantoor aan de Coolsin-
gel. Ten tijde van het bombardement was hij op het postkantoor aanwezig en was een van 
de gelukkigen die het bombardement overleefde. Aangedaan en onder het stof kwam hij 
tegen de avond, tot grote opluchting van zijn gezin, thuis. Hij was gelukkig ongedeerd ge-
bleven, maar echt helemaal kwam Evert er niet meer bovenop. 

John werd in november 1944 tijdens de Razzia van Rotterdam door de Duitsers opgepakt 
en moest zich melden voor de Arbeidseinsatz. Hij werd naar Duitsland gestuurd en werd 
ingezet in het plaatsje Kirchweiler, vlak bij de Belgische grens. Gehuisvest in een schoolge-
bouw werd hij en enkele andere Nederlanders daar ingezet als veldarbeider.  

Enkele maanden later was hij echter al weer terug in Spangen, waar hij tot grote vreugde 
van zijn ouders en zus, midden in de nacht via het balkon thuis arriveerde. Hij wist te ver-
tellen dat hij met drie van zijn maten op een dag gewoon het veld waarop zij aan het werk 
waren over was gestoken en vervolgens naar Rotterdam was teruggelopen. 

De Tweede Wereldoorlog liet diepe littekens achter in de familie Van der Kruit. Opa Piet 
was al onverwachts gestorven in juli 1943 en in 1945 stierven kort achter elkaar in maart 
zijn opa Jan Schot en in april slechts twee weken voor het einde van de oorlog, zijn vader 
Evert, ziek en verzwakt door de hongerwinter. Door de hectiek in de dagen rondom de 
bevrijding bleek het nog een groot probleem te zijn om zijn vader fatsoenlijk te kunnen 
begraven. Er was nagenoeg geen vervoer beschikbaar, dat was allemaal gevorderd door de 
in paniek vluchtende Duitsers. Ook was het nog een dilemma of oom Gerrit en tante Marie 
wel welkom waren op de begrafenis, zij hadden immers geheuld met de NSB tijdens de 
oorlog. 
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Na de het einde van de Tweede Wereldoorlog werd John opgeroepen voor de dienstplicht 
en werd hij ingedeeld bij het korps mariniers. Na zijn opleiding werd hij uitgezonden naar 
Nederlands Indië, waar hij op het hoofdkwartier van de mariniers te Jakarta (toen nog Bata-
via) werd tewerkgesteld.  

Na zijn diensttijd en terugkomst in Nederland huwde hij met de IJsselmondse Jannie van 
Putten, opgegroeid aan de Koninginneweg. John en Jannie vestigden zich op Zuid in de wijk 
Pendrecht. Toen in 1964 de bouw van de wijk Tuinenhoven was voltooid, verhuisde het 
gezin van der Kruit en vestigde zich daar als één van de eerste bewoners in de Perentuin. 
John had al in 1943 zijn diploma boekhouden gehaald en was na zijn dienstplicht in Indië tot 
aan zijn pensioen werkzaam als boekhouder bij verschillende scheepvaartkantoren. 

John van der Kruit overleed op 9 februari 2018. Zijn vrouw Jannie woont nog steeds in de 
Perentuin. 

Het toneelstuk “Kruit!” 

De naam John van der Kruit zal weinigen iets zeggen, want hij heeft geen bijzondere daden 
verricht. Waarom dan toch een voorstelling over hem? 

John was een gewone Rotterdammer, maar wel een die leefde in bijzondere tijden. Hij 
maakte het bombardement op Rotterdam mee, de razzia’s, werd opgepakt tijdens een er-
van, werd tewerkgesteld als dwangarbeider in Duitsland, ontsnapte en liep terug naar huis 
en had de hongerwinter overleefd. Tenslotte werd hij na de oorlog als dienstplichtig mari-
nier nog uitgezonden naar Indië.  

Juist omdat John van der Kruit een gewo-
ne Rotterdammer was, vond zijn schoon-
zoon Cor ‘t Hart het zo belangrijk dat zijn 
verhaal wordt verteld. Cor schreef het 
script voor een toneelvoorstelling en 
vond de amateurtoneelvereniging "De 
Schouwspelers" uit Spijkenisse, bereid 
om het stuk uit te voeren. Het stuk laat in 
fragmenten het leven van John van der 
Kruit voor, tijdens en vlak na de oorlog 

zien. Op toneel zien we niet alleen de verschrikkingen uit de oorlog, maar ook de dagelijkse 
zorgen zoals iedereen die wel kent. 

Op 12 april 2019 draaide de voorstelling “Kruit!” in het theater Islemunda te IJsselmonde. 
De voorstelling werd georganiseerd door de Stichting 4 en 5 mei IJsselmonde met mede-
werking van de gebiedscommissie IJsselmonde en het theater. Het was een mooie avond. 

Bronnen: 

1. Theatervoorstelling “Kruit!” van “De Schouwspelers” uit Spijkenisse 

2. De Oud Rotterdammer van Dinsdag 20 maart 2018  

Verder nog een speciaal dankwoord aan de heer Cor ‘t Hart voor zijn welwillendheid om nog enkele 
details aan te vullen. 
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De Jacht 

Het jagen op wild wordt al sinds het begin der mensheid uitgeoefend. Aanvankelijk werd 
gejaagd op vis, gevogelte, groot en klein wild, uit puur zelfbehoud. Met speer of pijl en boog 
trok men er op uit. Men leefde van alles wat de natuur te bieden had. Toen men zelf gewas-
sen begon te telen ontdekte ook het wild dat zij hiervan konden eten. Vooral het klein wild 
vrat vele soorten gewassen aan en werd zo een bedreiging voor mens en gewas. Toen eeu-

wen later de welvaart toenam en men zelf steeds meer dieren ging houden als schapen en 
geiten voor consumptie kreeg het jagen een andere betekenis. Om de populaties klein wild 
in de hand te houden en vee en gewassen te beschermen bleef het noodzakelijk te blijven 
jagen. Jacht voor plezier en sport laten we hier verder buiten beschouwing. Sinds mensen-
heugenis wordt de jacht door de eeuwen heen door de overheden gereglementeerd. In 
oudere keuren treft men al regels aan betreffende de jacht op conijnen, hasen, perdrijzen, 
fesanen, putoren, moerhoenderen, cranen, swanen, reyghers, quacken, schollevaars en 
lepelaars. Zo mocht men alleen tijdens het jachtseizoen jagen, mocht men geen konijnen 
met netten of haviken vangen en moest men een jachtgerechtigd zijn. De jachtwet van 
1814 die in het nieuwe onafhankelijke Koninkrijk der Nederlanden van kracht werd, hand-
haafde de eerder verworven private jachtrechten maar gaf ook recht op publieke jacht, 
doch bleef voorbehouden aan hen die lid waren van een ridderorde, erkende edelmannen, 
militairen boven de rang van kapitein of grondbezitters die tenminste 150 gulden grondbe-
lasting per jaar betaalden. De jachtwetten werden vele malen aangepast. In 1852 werd de 
jachtwet weer aangepast. Men mocht jagen met valken en havikken maar zonder honden 

Wolven- en vossenjacht. Schilderij uit 1616 door Rubens. 
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en jagen met windhonden zonder gebruik van schietgeweer, jagen met geweer en staande 
honden, schieten op waterwild, vangen van kwartels met steekgaren of vliegnet, vangen 
van waterwild, waaronder ook kemphanen, strandlopers, wulpen, plevieren en kieviten 
alsmede leeuwerikken en vinken met slagnetten, vangen van houtsnippen met laat-of val-
flouwen, vangen van lijsters met paardeharen strikken mits een el boven de grond gesteld 
en werd het gebruik van eendenkooien toegestaan. 

Op 13 juni 1857 werd, na niet minder dan elf zittingen in de Tweede Kamer, een nieuwe 
jachtwet aangenomen. In de “nieuwe” (de voorgaande stamde uit 1852) jachtwet van 1857 
werd bepaald dat kieviten niet meer mochten geschoten of gevangen en kregen nachtega-
len volledige bescherming terwijl korhoenders niet meer uit zogenaamde loerhutten moch-
ten worden beschoten. De jachtwet van 1923 verbood het jagen op hazen met windhon-
den, het vangen van houtsnippen met netten en het vinkenslaan en lijsterstrikken. Met de 
jachtwet van 1954 werd het vergunningstelsel afgeschaft. Om te kunnen jagen dient men 
in het bezit te zijn van een jachtakte en een jachthuurcontract. De minimum afmeting voor 
de te bejagen percelen werd op 40 ha gesteld. In overleg met de jachtraad wordt  voor elke 
soort de jachttijd door de minister vastgesteld. Sinds 1977 is een theoretisch en praktisch 
examen verplicht gesteld. Hiertoe dient men lid te zijn van een erkende schietvereniging. 

Bij de jacht met het geweer ma-
ken we onderscheid tussen de 
drijfjacht en de jacht voor de 
voet. Bij drijfjachten wordt het 
wild al dan niet met gebruik van 
honden in een bepaalde richting 
gedreven waar de schutter of 
schutters hun prooi kunnen be-
schieten. Meest gebruikt werd 
een jachtgeweer met openklap-
bare naast elkaar liggende lopen 
en hagelpatronen. 

Bijna iedere boer of pachter bezat wel een jachtgeweer. Bij verhuizing of wanneer een wa-
pen werd gekocht of verkocht dan wel wanneer een wapen ter reparatie werd aangebo-
den, moest men een hiervoor een geleidebiljet aanvragen. 

In de Nederlandse vuurwapenwet van 7 juni 1919 werd bepaald dat het bezit van een wa-
pen alleen is toegestaan met vergunning van het hoofd der politie in de betreffende ge-
meente terwijl voor het vervoeren van vuurwapens, munitie en onderdelen van wapens 
een geleidebiljet verplicht is. 

Over de periode 1933-1940 is een lijst van afgegeven geleide biljetten door de politie van 
IJsselmonde bewaard gebleven, welke hieronder wordt weergegeven. Uiteraard waren er 
veel meer wapens in eigendom, doch worden hierop niet vermeld. Bijzonderheid op de lijst 
is wel de inschrijving van Meeuwis de Koning, slager van beroep, die zijn wapen, een revol-
ver, gebruikte om de te slachten dieren te beschieten en de vermelding van H. Funke, wel-

Afbeelding van een jachtgeweer (Bron: Oosthoek's geïllustreerde 

encyclopaedie 1925-1934, deel IV) 
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ke als enige permanent een revolver bij zich mocht dragen ter beveiliging van de soms grote 
sommen geld die hij bij zich droeg als gemeente-ontvanger. Achtereenvolgens zijn; datum 
van afgifte, naam, beroep, adres, soort wapen en tenslotte begin-en eindpunt en tijdstip en 
wijze van vervoer. 

1. Meeuwis Adrianus de Koning, slager, Dorpsstraat 167, revolver van Rotterdam naar IJs-
selmonde via bode Lems op 19-09-1933 

2. C. L. Barendregt, reiziger, Dordtschestraat 11, jachtgeweer persoonlijk vervoerd van 
IJsselmonde naar Mijnsheerenland in april 1936, afgegeven 7-4-1936 

3. T. Rijsdijk, zonder beroep, Koninginneweg 160, jachtgeweer persoonlijk vervoerd van 
Rotterdam naar IJsselmonde op 8-7-1936 

4. T. Rijsdijk, zonder beroep, Beneden Oostdijk 44, jachtgeweer persoonlijk vervoerd van 
Rotterdam naar IJsselmonde op 3-8-1937 

5. Joh. Jongenotter, koopman, Dorpsstraat 14, jachtgeweer persoonlijk vervoerd van 
Rotterdam naar IJsselmonde19 januari 1938 

6. W. Brumink, eendenfokker, Weideweg 7, jachtgeweer persoonlijk vervoerd van Rotter-
dam naar IJsselmonde tussen december 1938 en januari 1939. 

7. H. Funke, gemeente-ontvanger, Dorpsstraat 148, revolver permanent in bezit tussen 
Dorpsstraat 20 en Dorpsstraat 148 vice versa, afgegeven 11-5-1938 

8. Jan Kooijman, landbouwer, Beneden Oostdijk 223, jachtgeweer persoonlijk vervoerd van 
Dorpsstraat 12 naar Beneden Oostdijk 223 tussen 9 en 14 juli 1938 

9. C. Pannekoek, bankwerker, Prinsessestraat 212, buks persoonlijk vervoerd van Beneden-
straat naar Kinderdijk op 4-2-1939 

10. T. Lems, vrachtrijder, geweer persoonlijk vervoerd van 
Dorpsstraat 90 naar Rotterdam op 25-8-1939 

11. J. Kooijman Jzn., lanbouwer, Dorpsstraat 14 jachtge-
weer vervoerd van Oostdijk 223 naar Rotterdam op15-3
-1940 en op 19-3-1940 terug via bode T. Rijsdijk 

12. Joh. Jongenotter, koopman, Dorpsstraat 14, jachtge-
weer vervoerd van Achterweg naar Dorpsstraat in april 
1940 via bode T. Rijsdijk 

Bron:  
SA Rotterdam: Archief van IJsselmonde; Toegangsnr. 8, 
Inv.nr. 779 “Register van afgegeven geleidebiljetten voor 
het vervoer van vuurwapenen” 
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De Paardenmarkt van IJsselmonde 

Op woensdag 26 juni 2019 zal de Paardenmarkt van IJsselmonde weer plaatsvinden. Het 
(voorlopige) programma voor dit jaarlijkse evenement is: 

Paardenmarkt  
06.00-12.00 uur 
Hoek Willem van Gelderstraat-Bovenstraat-IJsselmondse Hoofd 

Braderie 
09.00-17.00 uur 
Bovenstraat-Koninginneweg-Cranendonckweg-Kasteelweg 

Oude Ambachten 
09.00-17.00 uur 
Naast de Adriaen Janszkerk 

Foto Tentoonstelling 
09.00-17.00 uur 
In de Adriaen Janszkerk 

Kinderkermis 
11.00-17.00 uur 

Parkeerterrein bij Café De 
Gouden Leeuw 

Kidsplein 
12.30-16.30 uur 

Kerkplein 

Schapenscheren 
13.00-16.00 uur 

Grasveld naast het Kerkplein 

Paardentram 
12.00-16.00 uur 
Route Bovenstraat / Oostdijk 

Shanty Koor 
13.00-16.00 uur 

Bij het Koetshuis 

Live Muziek 
14.00-19.30 uur 

Parkeerterrein bij Café De Gouden Leeuw 

Houdt de berichtgeving op de website van de organisatie op in de gaten of volg hen op 
Facebook! Zie www.paardenmarktoudijsselmonde.nl of www.facebook.com/
Paardenmarktoudijsselmonde voor de laatste informatie  
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Verhalen uit de Vierschaar, hartverscheurend 

door Harry Aardoom 

Het gebeurde in Oost- IJsselmonde op zaterdag 20 November 1746.  

Dirk Hulst, een huistimmerman, was getrouwd met Cornelia Kelkhuizen. Het echtpaar had een kind van 
twee jaar oud. Cornelia was al enige tijd geestelijk niet in orde. Ze werd daarvoor behandeld door doctor 
Vink te Rotterdam. Ze was “bezogt … met krankzinnigheid.” Waarschijnlijk werd er mee bedoeld dat 
Cornelia ernstig depressief was. Dirk maakte zich grote zorgen, en als het even kon liet hij haar niet 
alleen thuis achter met het tweejarige kind.  

Op zaterdag 20 November 1746 “… bewaakte hij zijn vrouw, maar werd na een uur door den slaap over-
wonnen.” Toen Cornelia dat merkte was ze met het kind naar de Maas gelopen en had ze het kind in het 
water gegooid. Dirk was toen ze het huis uit ging weer wakker geworden, en had het kind nog uit het 
water kunnen halen, maar thuisgekomen bleek het al te zijn overleden. De dorpsgenoten waren, begrij-
pelijk, verbijsterd. Cornelia werd diezelfde avond nog in opdracht van de baljuw van de Hoge Vierschaar 
van Zuid-Holland in Dordrecht op het raadhuis in een cel geparkeerd. Want er diende te worden over-
legd over wat er vervolgens moest gebeuren. Bij een dergelijke geestesziekte kon geen sprake zijn van 
straf. Dat was al in 1561 door de magistraat en jurist Joos de Damhouder uit Brugge in zijn boek om-
schreven.  

Hoofdstuk 59, p. 76 – 77, “Wie te excuseren zijn ende niet te punerene van heurlieder delicten.” Onder 
meer: “Dulle ende uutsinnighe , weesen ende jonge kinderen, ignorantie, groote dronckaerts …” (2).  

De hoge vierschaar besliste twee weken 
later, op 5 December 1746, dat Cornelia 
zou worden ingesloten in het Pest en Dol-
huis in Rotterdam. “Overmits haere inno-
centie en zinneloosheid.”     

Om toekomstige misverstanden te voor-
kómen vroeg de baljuw aan de schout en 
schepenen van Oost IJsselmonde om de 
belofte de verblijfkosten van Cornelia in het 
Pest en Dolhuis van Rotterdam te zullen 
betalen als Dirk het ooit niet meer zou 
kunnen doen. Schout en schepenen en 
kerkenraad ondertekenden hun belofte: 
Schout Pieter Tijken, en de schepenen Ou-
wens, Hogendijck, van der Singel en Vinck. 

Van de kerkeraad dominee Evenhuis, de ouderlingen van Es, de Koning en Odijk, en de diakenen de 
Quaadsteniet en Livaert.   

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 4 en 5 December 1746, fol 242v – 244v.  
(2). Joos de Damhouder van Brugghe. “Pracktijcke ende hantboeck in criminele saken /…” Uitgave 1561 drukkerij 
Hans de Laet Antwerpen. Hoofdstuk 59, p. 76-77.  
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Straatnamen in IJsselmonde 

Door de annexatie van IJsselmonde in 1941, was het onvermijdelijk dat er identieke straatna-
men voorkwamen in Rotterdam. In al deze voormalige gemeenten kwamen straatnamen 
voor, die ook al in Rotterdam bestonden. De straatnamencommissie van Rotterdam had  de 
taak om de dubbele namen te vervangen  voor een naam die enige samenhang moest verto-
nen met de reeds bestaande namen in die wijk. 

Voor wat betreft de postbezorging kon men in beginsel  blijven volstaan met de vermelding 
IJsselmonde na het adres. 

Lijst van straatnamen in de voormalige gemeente IJsselmonde met daarachter het aantal 
woningen per straat en tussen haakjes de door annexatie gewijzigde straatnamen met in-
gang van 1 januari 1942: 

Achterweg 25 (Kooiwalweg), Benedenoostdijk 235 (Beneden Rijweg),  Benedenstraat 52, 

Binnenweg 4  (Hendrik Velthoenweg), Blindeweg 1, Bolnesserdijkje 31, Breedeweg 30 

(Ogiersingel), van Brienenoordstraat 30, Burgemeester Hazenbergplein 2, Burgemeester van 

Slijpelaan 62, Dordtschestraatweg 72, Dorpsstraat 227 (Bovenstraat), Dwarsdijk 11, Een-

drachtstraat 22 (Eerste Opbouwstraat), Groenendijk 215 (Buitendijk), Van Hogendorplaan 41 

(Tweede Opbouwstraat),Hordijk 308 (vanaf Pieterseliedijkje tot aan café Sport 55 en van de 

Valk tot aan het Pieterseliedijkje 253), Kerkedijk 250, Kerkedijkje 8, Koninginneweg 257, Ko-

renmolenstraat 5 (Pelmolenstraat), Kreekschehaven 16, Lindelaan 32 (Jacob Vrijstraat), 

Maasstraat 61 (Herweijerstraat), de Merodestraat 35, Nieuwendijk 22 (Kraaijeveldsingel), 

Molenplein 3 (Lannooijplein, later Lannoijplein), Molenstraat 4 (Anthony Tijkenstraat), Oost-

dijk 64, Prinsessestraat 63 (C.D. Tuinenburgstraat), Smeetlandschedijk 100, Tuindorp 62: ( 1) 

Van Hardenbroekstraat, 2. Hingmanstraat; Jan Vrijlandtstraat 40 (Jan Vrijlandsingel), IJssel-

straat 47(Ramaerstyraat), Zevenbergschedijkje 85 

Naamloze straten werden als volgt be-
noemd : 

Van Lieshoustraat; Jean de Meijstraat; Dirk 

de Lijsterstraat; Adriaan de Jongstraat; Hen-

drik van Winkelhofstraat; Dierenstraat. 

Bron: 
SA Rotterdam, toeg. 8, inv. Nr’s 915  en  916 

De Bovenstraat in IJsselmonde, 

voorheen Dorpsstraat genoemd 
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Het monument aan de Donckselaan in Bolnes 

Aan de Donckselaan te Ridderkerk werd in mei 1947 een monument onthult wat herrinnert 
aan een gruwelijke gebeurtenis aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.  

Drie dagen na de officiële capitulatie van Duitsland voltrok zich aan de Donckselaan  4 in 
Ridderkerk een drama, dat uiteindelijk aan acht personen het leven kostte. Twee van hen 
waren vader en zoon De Groot. Zij waren slachtoffers van een triest incident.  

In opdracht van burgemeester Crezée haalde een groep van de Binnenlandse Strijdkrach-
ten in de vooravond van 8 mei 1945 in Bolnes enkele zogenoemde moffenmeiden op, vrou-
wen die omgang met de vijand hadden gehad. Een BS’er wilde een waarschuwingsschot in 
de lucht lossen om het wat al te opdringerige publiek op afstand te houden. Helaas haalde 
deze man de trekker te vroeg over. De afgevuurde kogel trof Wim de Groot in een dijbeen. 
Omdat de vrachtwagen van de arrestatieploeg op weg was naar Ridderkerk werd besloten 
de gewonde voor medische verzorging over te brengen naar de woning van huisarts Corne-
lis Berger. Vader Rokus de Groot, EHBO’er, Gerrit van Driel en drie gearresteerde vrouwen 
zaten eveneens op deze auto. Bij het oponthoud voor de dokterswoning hield politieagent 
J. van den Berg een naderende personenauto van de Deutsche Wehrmacht aan. Deze auto 
kwam uit een uitrit van een nabijgelegen villa. In de personenauto, die de BS-wagen had 
moeten passeren, zaten de Duitse officier Hans Günther en diens als moffenmeid bekend 
staande vriendin. De agent wilde de vrouw conform zijn opdracht aanhouden, waartegen 
zij zich verzette. Tussen de vrouw en de agent ontstond een worsteling, waarbij de vrouw 
haar Duitse vriend te hulp riep. Toen Günther zijn pistool wilde trekken, hield BS’er Aart  
Hooijmeijer hem met zijn vuurwapen in bedwang. Alvorens met de handen omhoog uit te 
stappen claxonerde de officier enkele malen.  
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De in de villa aanwezige Oberwachtmeister Jahn hoorde dit, stormde naar buiten en wierp 
twee handgranaten in de richting van de arrestatiewagen. Een granaat kwam achter de 
auto terecht en verwondde chauffeur Lucas Stolk uit Ridderkerk. Het tweede projectiel 
kwam niet tot ontploffing.  

Meteen daarna ontstond een vuurgevecht tussen enerzijds de BS’ers en de politieagent en 
aan de andere kant de Duitsers. Al schietend verwijderde de agent zich van het strijdtoneel 
om assistentie te halen. De gewond geraakte BS’er Aart Hooijmeijer uit Rijsoord, de met 
een stengun bewapende BS’er Dirk Hobbel uit Bolnes en enkele getuigen van het steeds 
feller wordende gevecht zochten dekking in de dokterswoning. Men vond veiligheid in de 
hal en de kelder. Twee voorbijgangers werden gedood door rondvliegende kogels. Dit wa-
ren de 21 jarige meisje Antonia Arts uit Rotterdam en de 38 jarige heer Hermanus Groene-
weg uit Bolnes.  

Op een bepaald moment gooiden de Duitsers een pantservuist naar binnen. De niet ge-
troffen aanwezigen ontvluchtten het huis aan de achterzijde. Korte tijd later werden zij 
achter elkaar lopend met de handen omhoog naar een weiland naast het huis van dokter 
Berger overgebracht. Daar werden ze opgevangen door de Duitsers en met de handen om-
hoog tegen een garagemuur gezet. 

Onder luid geschreeuw en gesnauw van de onder invloed van alcohol verkerende Duitsers 
werden allen gefouilleerd. Dokter Berger voelde vermoedelijk aan wat er ging gebeuren en 

probeerde de Duitse 
militairen tot rede te 
brengen, zonder resul-
taat. Op bevel van Gün-
ther werden zij een 
voor een van circa drie 
meter afstand neerge-
schoten. Onder hen 
vader Rokus en zoon 
Willem de Groot. De 
lichamen waren ver-
minkt en doorzeefd met 
kogels. Wonderlijk ge-
noeg overleefden twee 
mannen, Gerrit van 
Driel en Willem Kramer, 

beide uit Bolnes, deze fusillering doch Willem Kramer werd blind voor het leven. 

Op 15 juni 1945 maakte de Koninklijke Marechaussee proces-verbaal op over dit misdrijf. 
Het werd gezonden naar de Politieke Opsporingsdiest P.O.D. te Den Haag en naar het Ca-
nadese Court of Inquiry. Tot een vervolging van de schuldigen aan dit drama is het echter 
nimmer gekomen. Op woensdag 9 mei 1945, een dag na de gruweldaad, werden de bij de 
executie betrokken Duitsers ontwapend en naar hun vaderland overgebracht. Daarna zijn 
ze niet ter verantwoording geroepen. Rokus de Groot, voorman op een scheepsfabriek, 
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werd geboren te Sliedrecht op 1 januari 1903 en overleed te Ridderkerk op 8 mei 1945. 
Hij was gehuwd met Wilhelmina Huizer. Zij hadden negen kinderen; zes jongens en drie 
meisjes. Hij was actief in kerkelijke functie’s binnen de Gereformeerde Kerk. Ook was hij 
lid van de Burgerwacht, afdeling Bolnes. Tijdens de bezetting bezorgde De Groot sr. Ille-
gale krantjes. Zijn zoon Willem Leendert werd geboren te Ridderkerk op 21 februari 1925 
en overleed aldaar op 8 mei 1945. Hij was in opleiding als tekenaar. Om zich te onttrek-
ken aan arbeid in Duitsland moest hij zijn studie op zeventienjarige leeftijd afbreken. Met 
hulp van leden van de kerk dook hij onder en bracht de oorlogsjaren op verschillende 
adressen door. 

Vader en zoon De Groot zijn oorspronkelijk begraven op de algemene begraafplaats te 
Ridderkerk. Op 16 juni 1997 zijn hun stoffelijke resten herbegraven op het ereveld in Loe-
nen, vak A grafnummers 735 en 736. 

Lijst van slachtoffers vermeld op het monument: 

A. Arts (1921-1945): Getroffen door een vijandelijke kogel tijdens een wandeling met haar broer en een vriend. 
De kogel had de vriend geschampt en het meisje dodelijk getroffen. Zij werd begraven in Rotterdam.  

H. v.d. Berg (1921-1945): Het kijken naar de auto van de Binnenlandse Strijdkrachten noodzaakte hem tot een 
vlucht in het doktershuis. Hij werd gepakt en voor de garage neergeschoten. Begraven te Ridderkerk, later 
herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen.  

C. Berger (1903-1945): Net was hij met zijn jongste zoontje gaan kijken of de Canadezen waren gekomen. Bij 
thuiskomst hielp hij de gewonde jongen. Hij werd voor zijn garage neergeschoten. Begraven te Ridderkerk.  

H. Groeneweg (1907-1945): Terugkomend van de kerkenraad passeerde hij het doktershuis toen het vuurge-
vecht uitbrak. Hij vluchtte het doktershuis in, werd gepakt en voor de garage neergeschoten. Begraven te Rid-
derkerk.  

R. de Groot (1903-1945): Hij was met zijn gewonde zoon meegegaan naar de dokter. Hij werd gepakt en voor 
de garage neergeschoten. Begraven te Ridderkerk, later herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen.  

W.L. de Groot (1925-1945): Door een verkeerd gelost waarschuwingsschot van de B.S. in Bolnes gewond ge-
raakt en voorlopig verbonden door een E.H.B.O.-er. Was voor hulp bij de dokter. Hij werd opgepakt en voor de 
garage neergeschoten. Begraven te Ridderkerk, later herbegraven op de erebegraafplaats in Loenen.  

D. Hobbel (1922-1945): Eén van de BS'ers die gewond raakte door vallend puin in het doktershuis door de pant-
servuist. Werd door een Duitse soldaat als antwoord op zijn kreunen dood geschoten. Afkomstig uit en begra-
ven te Zwartewaal.  

L. Stolk (1902-1945): Chauffeur en eigenaar van de door de BS gevorderde vrachtwagen. Geen lid van de BS. 
Werd bij zijn vlucht uit het doktershuis gepakt en voor de garage neergeschoten. Begraven te Ridderkerk.  

 

Bron: ''Hij trok mij tussen de doden uit'' door Wietske Nobel-Kroon in het Reformatorisch 
Dagblad van 4 mei 2002. 

 

 
Vader en zoon de Groot  

(foto’s: Oorlogsgravenstichting) 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

 

De Bevrijding 

C.W. Star Busmann, Lekturama, 1978 

In woord en beeld wordt een beeld geschetst van de bevrijding van Ne-
derland. Lekturama bracht een hele serie over de Tweede Wereld Oorlog 
uit, dit deel bevat alleen de bevrijding en het groeiende verzet tijdens de 
nadagen van de oorlog. 

Familieboek Geslacht Pelleboer 1727-1977 

S. van Ittersum-Pelleboer & J. Pelleboer-Huizinga, 1977 

Een uitgebreid familieboek over de familie Pelleboer in Nederland. Het bevat 
vele foto’s, krantenknipsels en verhalen van deze familie. Ook is een uitgebrei-
de genealogie opgenomen. 

Voor geslacht na geslacht, 100 jaar zorg voor Christelijk onderwijs in Hendrik Ido 

Ambacht (1880-1980) 

P. Horsman, Hendrik Ido Ambacht, 1981 

In woord en beeld brengt de auteur een overzicht van 100 jaar Christelijk on-
derwijs in hendrik Ido Ambacht. 

Christelijk Nationaal Schoolonderwijs IJsselmonde (1879-1979) 

H.C. Groenendijk, Rotterdam-IJsselmonde, 1979 

In woord en beeld brengt de auteur een overzicht van 100 jaar christe-
lijk nationaal onderwijs in IJsselmonde. Het boekje bevat een historisch 
overzicht van een belangrijk deel van het onderwijs in IJsselmonde. Ook 
komt de schoolstrijd aan bod.  

Target Rotterdam, De geallieerde bombardementen op Rotter-

dam en omgeving, 1940-1945 

J. Baart en L. van Oudheusden, uitgeverij Boom, Amsterdam, 2018 

Het boek behandeld de periode na het bombardement van 14 mei 
1940 en geeft een overzicht van alle geallieerde bombardementen op 
Rotterdam en omgeving. Enkele locaties in IJsselmonde worden ook 
behandeld. Het boek is rijkelijk geïllustreerd en bevat uitgebreide over-
zichten van luchtaanvallen en slachtoffers. Tevens is er een personen-
register en een geografische register opgenomen. 
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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
mailto:info@streekarchiefijsselmonde.nl

