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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 

MEDEDELINGEN:  

Nog steeds gevraagd: informatie over het leven in IJsselmonde (net) vóór, tijdens 
en (net) ná de Tweede Wereldoorlog. Mocht u foto’s uit deze periode bezitten 
dan houden wij ons ook aanbevolen.  

Bent u in het bezit van oude documenten over of uit (Oud) IJsselmonde dan zou-
den we die ook graag inzien en eventueel fotograferen ter aanvulling van ons ar-
chief.  

Informatie over het (oude) verenigingsleven in IJsselmonde is ook zeer welkom. 
Het reilen en zeilen binnen de sport-, oranje-, woningbouw– of andere sociale 
verenigingen, interesseert ons zeer en vult de geschiedenis over ons dorp aan! 

Park de Twee Heuvels, 
foto: Marian Groeneweg 

André van Duijn, uitsnede uit een portretfoto 
(Fotograaf onbekend) 
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Na een erg warme zomervakantie, op zijn Hollands afgewisseld met wat regenbui-
tjes, zijn onze vrijwilligers weer begonnen en is het Streekarchief wederom geopend 
voor bezoek. Wij hopen dat u allen een fijne vakantie heeft gehad. 

Voor u ligt al weer het “Herfstnummer” van ons kwartaalbericht, hoewel die herfst 
nog niet echt te bekennen is. 

We hebben er weer alles aan gedaan om u weer een informatief en leuk gevuld 
kwartaalbericht te brengen, sommige 
zaken gaan ook tijdens de “zomerstop” 
gewoon door. 

Naast deel 4 over de oude dijken van 
Marian Groenweg, treft u een verhaal 
aan van Henk Aapkes over het grensge-
bied van IJsselmonde en Barendrecht, 
rondom het voormalige Café Sport. 
Uiteraard is er weer een zaak uit de 
Hooge Vierschaar van Zuid Holland van 
Harry Aardoom. 

Deze maal geen bekende IJsselmonde-
naar, maar de kwartierstaat en het ver-
haal van een bekende Rotterdammer, 
André van Duijn. 

Als laatste is opgenomen een lijst van personen die geboren werden in IJsselmonde 
en die in de Tweede Wereldoorlog, door oorlogsgeweld of anderszins, zijn omgeko-
men.  Deze informatie is afkomstig van o.a. de oorlogsgravenstichting en aangevuld 
met eigen genealogisch onderzoek. Mocht u aanvullingen weten, dan houden wij 
ons zeer aanbevolen. Ook inwoners van IJsselmonde elders geboren en omgekomen 
in de tweede Wereldoorlog, zouden een plekje op deze lijst moeten krijgen, naar 
onze mening. 

        Namens het bestuur, 

        Gerard van Winkelhoff 
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Oude dijken in IJsselmonde, deel 4, de Buitendijk 

door Marian Groeneweg 

Vanaf het fietserstunneltje bij de Molenvliet begint de Buitendijk. In het vorige Kwartaalbe-
richt (Zomereditie, jaargang 34, nummer 2) heeft u kunnen lezen dat deze dijk in de vorige 
eeuw liep vanaf de Smeetslandsedijk tot aan de Dwarsdijk. Tegenwoordig stopt de dijk bij 
de Stadionlaan. Hier begint de wijk Sportdorp. Het oudste gedeelte van de wijk is al in 1913 
door de gemeente IJsselmonde gerealiseerd. Het andere deel, met straatnamen zoals Wiel-
renstraat en Atletiekstraat, wordt in 1941-1942 in rap tempo aangelegd om de mensen die 
bij het bombardement van Rotterdam in 1940 hun woning hebben verloren, snel te kun-
nen herhuisvesten. De wijk is gereed voordat de bezetter in 1942 een bouwstop afkondigt. 
Door de noodzaak snel mensen te herhuisvesten werd gekozen voor een hogere bebou-
wingsdichtheid, anders had de wijk een meer tuindorpachtige uitstraling gekregen, zoals 
Tuindorp Vreewijk. 
 

Voorbij Sportdorp komen we weer een stuk 
dijk tegen uit vroeger tijden: de Dwarsdijk. 
Deze dijk werd in de 16de eeuw aangelegd 
en werd voorheen de Kreekschedijk ge-
noemd. De dijk vormde de scheiding tussen 
de polders Zomerland en Klein-Nieuwland en 
was eeuwenlang een onderdeel van de wa-
terkering in IJsselmonde. 
De Kreekschedijk dankt zijn naam aan een 
kreek, die hier al in de 15de eeuw voor-
kwam. Na inpoldering in de 15de eeuw gaat 

de kreek als boezemwater fungeren en wordt de Kreekse Boezem genoemd. De kreek liep 
vanaf een polderdijk, de latere Dwarsdijk, door de zogenaamde buitenlanden naar de Nieu-
we Maas. Grote delen van de kreek bestaan nog. Het noordelijke deel ervan heet thans 
Kreeksehaven. De wijk Kreekhuizen is naar de kreek genoemd, de meeste straten eindigen 
op –kreek, zoals Spuikreek en Peitkreek. 
 
De Dwarsdijk zal voor de meeste 
Zuiderlingen bekend zijn om zwem-
bad IJsselmonde  
en sporthal. Het zwembad is ge-
bouwd in 1971 en had een buiten-
bad met ligweide. Het buitenbad 
was niet rendabel door de slechte 
zomerjaren en werd gesloten. In 
2005 ging het zwembad geheel in 
vlammen op. Gelukkig is er een 
nieuw zwembad voor in de plaats gekomen. 
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Ja-knikkers en boortorens 
Langs de Dwarsdijk stonden in de jaren zestig enkele Ja-
knikkers tussen de huizen. Een Ja-knikker is het bovengrond-
se deel van een pomp die aardolie uit de grond oppompt. 
In 1955 werd besloten dat er een nieuwe stadswijk moest 
verrijzen in IJsselmonde. Niemand dacht toen nog aan olie, 
totdat een jaar later duidelijk werd dat er onder de IJssel-
mondse grond olie zat (‘vloeibaar goud’). Dit olieveld werd meer dan 100 miljoen jaar gele-
den gevormd, in het ‘krijttijdperk’.  
 
In tegenstelling tot de huidige windmolens, merkten weinig mensen van de snorrende Ja-
knikkers. Behalve in juli 1967, toen een Ja-knikker plotseling ging spuiten. Een fontein van 
zo’n tien meter hoogte spoot de lucht in. Deze vieze oliebrij verspreidde zich over de om-
liggende straten; vele woningen en auto’s werden in de buurt door de olie besmeurd.  
In de jaren zeventig werden de Ja-knikkers vervangen door boortorens, om de laatste res-
ten van de olie nog op te kunnen boren. 

Het Park de Twee Heuvels 
Ten zuiden van de Dwarsdijk ligt het Park de Twee Heuvels. Het is gesitueerd op de vroege-
re polder Klein Nieuwland, een voormalig weidegebied. Het park is ontworpen door land-
schapsarchitect Jan Roeterink in de Engelse Landschapsstijl. Hij maakte dankbaar gebruik 
van de aanwezige heuvels door ze als uitkijkheuvels te gebruiken. Onder deze heuvels ligt 
onder andere het puin van oude boerderijen die plaats moesten maken voor de aanleg van 
het park. Het park fungeert als een groene long in deze sterk verstedelijkte omgeving. Het 
Park krijgt momenteel een uitgebreide opknapbeurt en op de voormalige NAM locaties aan 
weerszijden van het zwembad IJsselmonde zullen een aantal huizen verrijzen. 
 
Vroeger liep de Dwarsdijk door tot aan de Kerkedijk. Maar tegenwoordig komt de dijk niet 
verder dan het kruispunt bij de Adriaan Volkerlaan. 
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Het kruispunt bij Café Sport 

door Henk Aapkes 

Deze foto van de Dordtsestraatweg moet zijn gemaakt begin jaren 50. De Volkswagen met 
spijltje in de achterruit was een model tot ongeveer 1953. Ook de Opel Olympia daarachter 
is uit die tijd (de foto op de volgende bladzijde is ‘ietsje ouder’, maar helemaal aan de rech-
terzijde ziet u dat de benzinepompen er al staan). 

In het huisje links had Bas Kok zijn fietsenreparatie werkplaats. Tijdens de oorlog woonde 
er tijdelijk een uit Stad aan het Haringvliet geëvacueerde familie Maliepaard. Er hebben 
ook een tijdje twee geëvacueerde echtparen van de eilanden gebivakkeerd. De vrouwen 
met de niet makkelijk te vergeten namen Coba de Kik en Maria de Bil. 

Voor de werkplaats staan al benzinepompen voor brommers en auto’s. Samen met zijn 
zwager Karel Ista kwam op deze plaats een nieuw bedrijf Kok en Ista met tankstation en 
garage. Na de vroege dood van Karel ging zijn weduwe met het tankstation verder en 
kwam in de garage autoverhuurder Gulden. Bas Kok opende aan de Dorpsstraat in Barend-
recht een rijwielzaak. 

Dit oude huisje stond net in Rotterdam. De Wetering langs de Kooiwalweg vormde de 
grens met Barendecht. Café Sport aan de overkant aan de andere kant staat ook voorbij de  
Wetering die met een duiker onder de Straatweg doorgaat. De serre van Café Sport was 
boven de Wetering gebouwd. 
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Weinig mensen zullen zich 
realiseren, dat dit één van de 
oudste delen van het eiland 
IJssselmonde is. De Straatweg, 
die nog geen tweehonderd 
jaar geleden werd aangelegd, 
kruist hier een heel oude dijk, 
de Middenkade. De Hogeweg 
in Ridderkerk was er ook een 
deel van. Het is een van de 
weinige overblijfselen van 
voor de Sint Elisabethsvloed 
van 1421 toen op de Zwijnd-

rechtsewaard na en een enkel stukje in Charlois, het hele eiland voor jaren onder water 
stond.  

Linksaf is de Kooiwalweg naar De Punt, verwijzend naar de twee wielen of walen verderop, 
die door dijkdoorbraken ontstonden. 

Ongeveer op deze plaats werden aan deze dijk rond 1430 de polders Dirk Smeetsland en 
Meester Arend van de Woudensland (IJsselmonde en Charlois) drooggelegd.  

Aan de andere kant werd in 1484 polder Binnenland van Barendrecht drooggelegd met de 
Voordijk als nieuwe waterkerende dijk. 

Deze oude dijk was “Drogendijk” geworden en was lager dan de nieuwe dijken, maar in geval 
van nood kon men nog wel schotten of horden in de dijk steken. De naam Hordijk zou daar-
aan te danken zijn. 

Voor wie in de inpolderingsgeschiedenis en bemaling is geïnteresseerd, is het boek “Een stij-
gende stand in zinkend land” van Bertus Wouda uit 2009 een aanrader. 

Dit stuk dijk werd al lang bewoond. 

Deze gevelsteen werd bij werkzaamheden bij boerderij De Gouden Leeuw in de grond gevon-
den en kwam waarschijnlijk uit de gevel van de in 1848 afgebrande boerderij. Het is een alli-
antiewapen van de Dordtse families Everwijn en 
De Roovere( zie ook Kwartaalbericht Herfst 
2017). Boerderij Dierenstein, ook aan de Straat-
weg richting Rijsoord gelegen, werd in de volks-
mond wel Roverstee genoemd. Het was een 
pachtboerderij van dezelfde familie . 

Rijke Dordtse families financierden de droogleg-
ging van het eiland IJsselmonde. Zij verpachtten 
de boerderijen in het drooggelegde land. In de 
loop der jaren nam de welstand van de boeren 



8 

 

toe, waardoor steeds meer boeren ook de eigenaar werden.  

De laatste pachter van De Gouden Leeuw was Arij Plaisier, overleden in 1824. Zijn jongere 
broer Leendert van De Noordhoeve aan de Voordijk in Barendrecht deed de Gouden 
Leeuw tot het aflopen van het pachtcontract in 1828 er bij. 

Koper in 1828 was Arij Kranendonk, die later aan de Dorpsstraat in Heerjansdam boerde. 
Jan de Jong van de Dorpsstraat 168 in Barendrecht kocht De Gouden Leeuw vanwege de 
grond, die aaneengesloten lag vanaf Barendrecht tot over de Dordtsestraatweg en prach-
tig aansloot bij zijn eigen bedrijf. 

Jan Kooijman kocht de boerderij in1838 van Jan de Jong. In 1848 brandde de stee af. Tij-
dens de herbouw vond hij onderdak op de leegstaande boerderij Heuvelstein aan de 
Dorpsstraat in Barendrecht. 

In 1872 was Frank Zwaal de volgende eigenaar. Tot 2002 boerden hier drie geslachten 
Zwaal. 

Vóór de invoering van het kadaster in 1832 werd een laatste verpondingslijst gemaakt 
(een soort onroerend goed belasting). Vanuit het dorp IJsselmonde werd de bebouwing 
genummerd.  

Vlak voor Café Sport was een vlasserij, Hordijk 5, die door Arij Plaisier in 1814 voor zoon 
Leendert werd gekocht. Na zijn vaders dood ging die echter als boerenarbeider in de 
Groote Lindt werken. Vanaf 1824 boerden hier Joris Valster, halfbroer van Arijs tweede 
vrouw Maaike van ’t Hof en diens zoon Joris Valster, die in 1916 overleed. Toen zijn jon-
gere zus Lijntje in 1931 was overleden, verviel het leegstaande pand. Aan de fundamen-
ten waren nog sporen van brand zichtbaar. 

Hordijk 6 was de herberg van Jan Barendrecht tegenover De Gouden Leeuw. In de huwe-
lijken was veel verdriet. Als weduwnaar trouwde Jan met Wilhelmina Leenheer, die al 
weduwe was van Glein van ’t Hof en Johannes Valster. Haar dochter Maaike trouwde als 
21- jarige met de 30 jaar oudere overbuurman Arij Plaisier, ook weduwnaar. Op deze 
plaats was. In de 20e eeuw de familie Van der Jagt eigenaar van café Sport en na hen de 
familie Batens. De huidige Kooiwalweg heette in die tijd ook Hordijk. 

De Gouden Leeuw was Hordijk 7. Hordijk 8 was een boerderij iets verderop, waarop Ger-
rit Molendijk boerde. Als weduwnaar trouwde hij voor de tweede keer. Een van zijn drie 
zoons zal hem zijn opgevolgd. De laatste boeren hier waren Jochem Groenenboom (1914 
– 1916) en daarna zijn zoon Piet. Piet ruilde in 1920 met zijn oom Huib, tot dan toe boer 
aan de Korte Koedoodse Dijk 1. De zus van Piet woonde met haar man in het ene gedeel-
te, Kooiwalweg 4 en Huib in het andere deel op 6 met zijn vrouw Antje Kaim tot haar 
overlijden in 1931 en daarna met huishoudster, Rika Kooijman tot zijn dood in 1949, 90 
jaar oud. Er staat nu een mooi huis, Kooiwalweg 28 

Tot de annexatie door Rotterdam van IJsselmonde was het adres van De Gouden Leeuw 
Dordtsestraatweg 1. In Rotterdam werd het nummer 999. Goed voor een foto in Het Pa-
rool. Tegenwoordig is het adres van de Gouden Leeuw, Pascalweg 171. 
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Sinds de jaren vijftig is deze omgeving drastisch veranderd. Van de genoemde gebouwen 
staat er alleen nog boerderij De Gouden Leeuw. Voor de nieuwe eigenaar, sinds 2002, 
bleek het moeilijk een nieuwe bestemming te vinden. Om allerlei redenen werden ver-
scheidene  bouwplannen voor dit terrein afgewezen. Een flink stuk van het erf achter de 
boerderij is inmiddels naar tuincentrum Meijer verkocht. Het woonhuis wordt verhuurd. 
De vraag is hoe lang het verval zal voortduren. Nu ligt er een Horecabestemming op het 
pand, hoewel er nog geen exploitatie plaatsvindt. 

Tot de opening van de Heinenoordtunnel was de Dordtsestraatweg heel druk. Met de 
Barendrechtseweg en Barendrechtsebrug was het de enige verbinding met de Hoekse 
Waard.  

Bij de bouw van de wijk Lombardijen werd het laatste stuk van de Dordtsestraatweg in 
Rotterdam verlegd en kreeg de naam Pascalweg. Van een Barendrechts stuk verdween de 
naam met het sluiten van de spoorwegovergang. Dit restant heet nu Zwaalweg 

Door de werkzaamheden aan het ingewikkelde spoorwegknooppunt Barendrecht zijn alle 
huizen ten oosten van de oude Dordtsestraatweg en van een groot stuk van de 1e Ba-
rendrechtseweg aan beide zijden afgebroken om plaats te maken voor een industrieter-
rein . 
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Een bekende RotterdammerT: André van Duijn  

door Marcel Verhoef 

Jeugd 

Op 20 februari 1947 wordt in de Watergeusstraat in het Rotter-
damse Delfshaven Adrianus Marinus Kyvon geboren. Hij is het 
eerste en enige kind van Adrianus Kyvon en Henriëtte Wielders. 
Zijn roepnaam is Adri, al zal hij vanaf zijn vijftiende als André van 

Duin door het leven gaan, de artiestennaam die hij 
zelf kiest wanneer hij in september 1962 een aantal 
televisieomroepen aanschrijft om als beginnend 
conferencier een proeve van bekwaamheid te mo-
gen afleggen. 

Vader Kyvon is magazijnbediende bij de Rotterdam-
se Droogdok Maatschappij, moeder Kyvon is huis-
vrouw. Ze waren een arbeidersgezin, niet arm en 
niet rijk. "M'n vader heeft zich z'n hele leven het 
lazarus gewerkt. 's Morgens om zeven uur op, de 
zaak kwam voor alles".  

Van Duin heeft goede herinneringen aan de zomers 
uit zijn jeugd: "Als ik vakantie had, kreeg ik van mijn 
moeder een oude deken, en die spreidde ik dan uit 
over het hele trottoir en dan maakten we van een 
Solex een Berini en van een Berini een Solex. Ook 
radio's repareerde ik. Meestal hield ik aan het ein-
de van de dag wel een derde aan materiaal over, 
maar de Solex reed en op de radio ontving ik 
Luxemburg. Met een paar vriendjes reed ik ook 

altijd naar Hoek van Holland. Eerst op de fiets, later op de brommer. Mijn ouders hadden 
in de Hoek een huisje, op het nieuwe kamp. Voor het milieu waaruit ik kom, was Hoek van 
Holland het Saint-Tropez van Zuid-Holland."  

Volgens zijn moeder was hij een makkelijk kind: "Hij was zo'n rustig kind. Nooit druk of 
vervelend. Hij zat hier altijd met autootjes te spelen of hij was met z'n blokfluit bezig. En 
altijd maar dromen van dat ie artiest wou worden”. Al toen hij tien jaar was, wist Van Duin 
dat hij homoseksueel was, "Ik keek alleen naar jongens, niet naar meisjes". Zijn ouders 
hebben er nooit een probleem van gemaakt. "Het was geen onderwerp van gesprek".  

"Ik heb bovenste beste ouders gehad, maar ik ben wel erg verwend thuis. Echt enig kind. Ik 
kreeg ook alle aandacht, en ik heb me daar nooit tegen verzet. Het was wel erg prettig, 
vond ik. Aan de andere kant heb ik er ook geen misbruik van gemaakt. Onhandelbaar was 
ik niet, beslist niet. Ik haalde heet water bij de waterstoker, ik plakte alle fietsbanden, de 
echte zware klussen waren voor Dré. Alleen als m'n moeder niet gauw genoeg de deur 
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opendeed, zette ik m'n gat tegen de deur - ik zie het 
me nog doen - en dan bonsde en jengelde ik net zo-
lang totdat de buurvrouw opentrok. Ik moest wél op 
m'n wenken bediend worden”. 

"M'n moeder poetste ook altijd m'n schoenen. Dat 
vond ik heel vanzelfsprekend. Dat is niet zo, maar ik 
was niet anders gewend. Als ze het een keer vergeten 
was - maar zelfs dat kan ik me eigenlijk niet herinne-
ren - dan was ik zéér verbaasd. Zeg, Jet, hoe zit dat, 
m'n schoenen zijn niet gepoetst. Niet dat ik in m'n 
wiek geschoten was, maar ik was helemaal verbouwe-
reerd, zo van: dat kan toch niet. In dat opzicht ben ik 
een beetje verziekt ja. Ik ga er nog steeds van uit dat 
alles achter m'n kont geregeld wordt."  

Aan school had hij een bloedhekel, dat wil zeggen, aan 
de lessen. Hij heeft er wel een gezellige tijd gehad. "Ik 
ben een keer blijven zitten in de derde, het enige waar 
ik goed in was, was tekenen, verder niks, dat kun je 

nou nog wel aan me horen. Veel opleiding heb ik ook niet gehad. Alle jongens uit de klas 
gingen naar de ambachtsschool, ik dus ook, wat moest je anders. Daar heb ik geleerd voor 
machinebankwerker. Goed was ik niet, ik kon niet vijlen, recht vijlen dan. Maar ja, je moest 
toch wat doen. Voor artiest kon je niet leren. En ik wilde artiest worden, altijd al."  

Toch was hij geen opvallend, aandachttrekkend kind, in 
elk geval niet tussen zijn 'optredens' door. Hij was dan 
eerder rustig en soms een beetje teruggetrokken. Het 
liefst zat hij op zijn zolderkamer naar artiesten op de 
radio te luisteren: Wim Sonneveld als Willem Parel, Snip 
& Snap en de programma's Showboat en De Bonte Dins-
dagavondtrein. "Ik was geloof ik de enige die luisterde, 
want de andere kinderen hadden daar nooit iets over te 
vertellen. Ik onthield de grappen en als er dan een 
schoolavondje was of een bruiloft, vertelde ik ze na. Mijn 
vader vond het allemaal prachtig, mijn moeder kon het 
niets schelen, die heeft er nooit zo in geloofd. Als iemand 
nu zegt: ‘Je zoon was leuk’, is ze heel verbaasd. Zo van: 
‘Natuurlijk is die jongen leuk’. Dat is toch heel logisch, 
dat domme werk van die jongen..."  

Op zijn zolderkamer maakte hij ook opnames met de 
bandrecorder die hij van zijn ouders had gekregen. Die 
opnames monteerde hij later op een slimme en komi-
sche manier aan elkaar. "En zo ben ik de boer op gegaan. 
Gratis voorstellingen in bejaardentehuizen, ziekenhuizen 
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en zo. Ik had een kaartje: André van Duin, 
amateur. Voor al uw voorstellingen. Dat 
sloeg nergens op natuurlijk, want ik had 
alleen dat bandje maar."  

Beginnend artiest 

In 1964 doet André van Duin mee aan de 
talentenjacht Nieuwe Oogst, georganiseerd 
door de AVRO. Met zijn bandparodie-act 
wordt hij de winnaar van de landelijke finale 
die op 24 juni op de televisie wordt uitge-
zonden. Zijn televisiedebuut wordt juichend 
ontvangen en alle kranten schrijven erover. 
De aanvragen voor optredens stromen uit 
het hele land binnen en twee dagen na de 
uitzending zegt Van Duin zijn baan in de 
drukkerij, waar hij dan werkzaam is, op en is 
officieel beroepsartiest. Het aantal aanvra-
gen voor optredens was zo groot, dat hij 
Theo Rekkers en Huug Kok vroeg of zij zijn 
management zouden willen doen. "Voor 
ons, als artiesten, was dat een moeilijke 
vraag. Zoiets deed je eigenlijk niet, daar had 
je een bureau voor. Omdat we zagen dat 
we ook niet altijd konden blijven optreden zijn we uiteindelijk, met het oog op de toekomst, 
toch een  eigen bureautje begonnen." (...) Toen we besloten voor André te gaan werken, 
moesten we natuurlijk wel eerst kennismaken met zijn ouders. Dat bleken mensen te zijn 
uit een eenvoudig arbeidersmilieu. Die hadden hem als enig kind wel een beetje verwend. 
Hij had thuis alle aandacht en kreeg daar ook alles gedaan. Toen wij daar binnenkwamen als 
die twee jongens die ze kenden van de televisie, die hun zoon in een heel andere onbeken-
de wereld zouden brengen, maakten ze zich dan ook nogal wat zorgen. Uiteindelijk gingen 
ze akkoord. Op dat moment voelde je werkelijk dat ze daarmee echt hun kind aan ons toe-
vertrouwden. Vooral zijn moeder vond het erg moeilijk om hem, hun enige kind, los te la-

ten." 

Via het artiestenmanagement van Rekkers en Kok werd 
André van Duin, als bandparodist en grappenmaker, de 
hit van het Nederlandse schnabbelcircuit. Hij trad op in 
kleine theaters, buurthuizen en feestzalen. Ook mocht 
hij zo nu en dan op televisie optreden, als gast in de 
shows van bijvoorbeeld Willy en Willeke Alberti, De 
Mounties en Rudi Carell. "Toen ik in 1964 met mijn band-
recordertje op pad ging, was er nog maar één televisie-
net. Dus als ik optrad, keek iedereen. En ook het schnab-
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belcircuit was natuurlijk belangrijk. Als je een nummertje had, dan kon je dat overal in het 
land rustig uitvoeren. Je kon jezelf een beetje ontwikkelen, zo'n act uitbouwen, grapje hier, 
grapje daar. " Het schnabbelcircuit was bovendien een ideale leerschool, wanneer je het 
feestende publiek kon boeien, kwam je niet snel meer voor verrassingen te staan. Zelfs het 
jonge publiek dat bij een optreden van de Rolling Stones op 8 augustus 1964 de zaal in het 
Scheveningse Kurhaus letterlijk afbrak, had Van Duin in het voorprogramma stil weten te 
krijgen en te boeien. Samen met De Mounties en Het Cocktail Trio behoort André van Duin 
in het seizoen 1967-1968 tot de meest gevraagde artiesten in het schnabbelcircuit. In1965 
mocht hij bij Phonogram ook zijn eerste plaatje maken: 'Hé, hé, ik heet André'. 

Volkskomiek 

In 1969 kan niemand meer om de artiest André 
van Duin heen. Op de televisie zijn bij de AVRO 
twee programma's te zien die zijn naam dra-
gen: Een avondje teevee met André en De An-
dré van Duin Show. Het eerste programma 
wordt geregisseerd door Guus Verstraete Jr., 
die later Van Duin's 'vaste' televisieregisseur zal 
worden. In het theater gaat eind 1969 de revue 
'n Lach in de ruimte in première, met Frans van 
Dusschoten als middelpunt en André van Duin, 
Ria Valk, het diaboloduo Gino en Gina Manelli 
en Gino en Francesco met hun vliegende scho-
telsact ernaast. "Toen Joop van den Ende met 
het idee kwam om een revue te beginnen, 
kreeg ik een prachtige kans om mij verder te 
bekwamen. Tot die tijd had ik nooit sketches 
gedaan, maar in zo'n revue pak je van alles 
aan."  

In september 1977 overlijdt geheel onverwacht 
André's vader op zesenzestigjarige leeftijd. An-
dré krijgt het nieuws van zijn manager Theo 
Rekkers te horen als hij in Dierenpark Wasse-

naar televisieopnames aan het maken is. Hij is totaal verslagen en niet in staat om op dat 
moment nog verder te werken. Ook de revue die die avond gespeeld zou worden, wordt 
afgelast. Als hommage aan zijn vader schrijft hij het lied Mijn allergrootste fan, dat altijd op 
zijn repertoire is blijven staan. Van Duin was dol op zijn vader en moeder, ze kwamen naar 
elke première en hij maakte regelmatig uitstapjes met hen. Vader Van Duin was twee jaar 
voor zijn overlijden met pensioen gegaan en André had zijn ouders bij die gelegenheid een 
volkstuin met huisje cadeau gedaan. Ze waren er erg blij mee. "Het is zo'n lieve jongen. 
Zonder er woorden over vuil te maken, zorgt hij voor zo'n huisje, met radio en TV, en een 
volkstuin. Die dingen doet-ie gewoon." Zijn vader was apetrots op zijn beroemde zoon. "Als 
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hij ergens op visite was, liet hij wel eens toevallig een foto uit zijn zak vallen. Als iemand 
hem dan oppakte en zei: "O, dat is André van Duin", zei zijn vader: "Ja, dat is mijn zoon."  

In oktober 1977 kondigt Van 
Duin zijn besluit aan om voor-
lopig te stoppen met zijn thea-
terrevues om zich op de toe-
komst te bezinnen en zich op 
zijn film- en televisiewerk te 
focussen. Want naast alle acti-
viteiten in het theater, op de 
plaat, televisie en radio heb-
ben Van Duin en Van den Ende 
zich ook aan het medium film 
gewaagd. Samen zullen ze drie 
bioscoopfilms uitbrengen. Alle 
verschillende media en ver-
toningsvormen versterken el-
kaar en doen André van Duin's 
populariteit tot grote hoogte 
stijgen en hij weet op alle fron-
ten te blijven scoren. Elke nieu-
we show, in het theater en op 
televisie, elk nieuw televisie-
programma, elke nieuwe plaat 

en natuurlijk de Dik Voormekaarshow op de radio, Van Duin is eigenlijk altijd succesvol. Al 
decennia lang is hij Nederlands grootste maar ook enige volkskomiek. Collega Ferry de 
Groot, die met hem alle Dik Voormekaar Shows maakte en nog 
steeds maakt, vat het treffend samen: "André heeft in alle een-
voud een glanzende carrière." 

Geheim van het succes 

Over het geheim van zijn succes hebben al velen zich gebogen. 
Natuurlijk heeft het te maken met zijn talent voor timing, het 
feit dat hij zich altijd weer weet te vernieuwen en zijn ver-
mogen om de expressie van zijn gezicht tot in het kleinste 
spiertje te beheersen. Volgens eigen zeggen heeft hij gewoon 
een geinig hoofd, en "zonder geinig hoofd geen volkskomiek." 
Ook zijn rode haar helpt mee: "Een clown moet nu eenmaal 
rood haar hebben. Da's de wet". Maar waar het nu precies aan 
ligt, waarom hij mensen in hun broek kan laten plassen van het 
lachen, het blijft een geheim. "Ik vind het zelf ook een zeer 
vreemd verschijnsel." Hij weet het zelf ook niet, al kan het te 
maken hebben met het feit dat hij nooit geëngageerd heeft 
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willen zijn. "Alsjeblieft zeg, gewoon een avond lekker lachen, 
over en sluiten maar." Precies wil hij het ook niet weten. "Als 
iemand op een dag met de perfecte verklaring komt, bete-
kent dat het einde: dan ga je daarop werken, dan forceer je 
het, en dan raak je het kwijt. Dat heb ik ook met grappen. 
Soms vertel ik iets waar vreselijk hard om wordt gelachen en 
dan denk ik: mensenmensenmensen waarom nou toch, wat 
is hier in hemelsnaam léuk aan? Als ze dat gaan uitleggen ga 
ik er teveel op letten, en dan lukt het niet meer. Een grap uit 
elkaar halen is een grap slopen."  

Actueel 

Intussen zit van Duin al meer dan vijftig jaar in het vak. Na 
zijn eerste stappen op het toneel als bandpariodist en na zijn revueshows, zijn optredens 
als radiomaker, als filmacteur, als zanger en als presentator, maakt André tegenwoordig 
furore met de succesvolle televisieprogramma’s “Heel Holland Bakt” en “Denkend aan Hol-
land”, die hij beide met Jannie van der Heijden presenteert. 

Bronnen: 

• Vrij Nederland, 22 december 1979 

• Panaroma, kerstnummer 1979 

• Libelle, 25 mei 1976 

• Volkskrant Magazine, 25 oktober 2008  

• Elsevier Magazine, 4 augustus 1979 

• Haarlems Dagblad, 30 december 1992 

• NRC-Handelsblad, 31 maart 1991 

• Nieuws van de Dag, 13 september 1977  
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Verhalen uit de Vierschaar, een herroepen verbanning.  

door Harry Aardoom 

Jacob Gerritsz Leentfaar, geboren in Bolnes, vlaszwingelaar van beroep, werd op 23 maart 
1791 als negentienjarige gegeseld en voor tien jaar verbannen uit Zuid-Holland Zuid omdat 
hij samen met zijn oudere broer en een vriend in september 1790 bij Krimpen op de Lek drie 
zalmen gestolen had uit een zalmsteek 1). Omdat hij werd beschouwd als “… een onkundig en 
verleide jongeling”, kreeg hij minder straf dan zijn broer en vriend.  

Na zijn verbanning woonde en werkte hij in Zeeland.  

Maar hij bleek in December 1796 ondanks de verbanning toch weer in het ouderlijk huis te 
verblijven. Dat was reden om hem in te rekenen. Op 28 December 1796 stond hij weer in 
Dordrecht voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland. Hij vertelde dat hij teruggekomen was 
om afscheid te nemen van zijn stervende vader.  

“… dat hy in de maand berigt ontvangende, dat zyne oude vader op ´t uitterste was, en dat de 
negen en zestig jaarige grijzaard zeer verlangende om voor zynen dood hem zyn ongelukkig 
kind, nog eenmaal te zien. Deeze laatste wensch van zynen stervende vader niet hebbende 
kunnen weerstaan, (hij) het egter gewaagd had terug te koomen, en in de armen zijns vaders 
te vliegen, dat hij deeze naauwelijks meer in staat vond om hem den laatsten zegen te geven, 
ontvangende hij dezelven op vrydag toen hy zynen vader voor het eerst zag, terwyl deeze de 
volgende zondag was koomen te overlijden.”  

Kijk, daar hielden zelfs de doorgewinterde heren van de 
hoge vierschaar geen droge ogen bij. Hij kreeg een par-
don van zijn verbanning. “Dat hy … eenige weken alleen 
voor zyn twee zusjes en een broertje gewerkt te hebben, 
eindelyk ontdekt zynde, opnieuw was geapprehendeert 
(gevangen) … Dat hy gedurende zyn laatste verblyf … 
zich in allen opzigten voorbeeldig en braaf gedraagen 
had, getuige hiervan de regeering zyner woonplaats 2) … 
zo is ´t dat de Raden van den Hove … uijt regte weeten-
schap singuliere gratie … hebben gepardonneert.” 

Jacob krijgt zijn pardonbrief ook mee.  

Zijn “Pardon en rappel van ban” werd op 15 Februari 1797 in Den Haag geregistreerd, “in het 
derde jaar van de Bataafsche vryheid.”  

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 79, dd. 25 Februari 1791, 23 en 25 maart 1791, 
blz. 22 verso t/m 29 verso. En inventarisnummer 81, dd. 28 December 1796 en 15 Februari 1797, blz.163 verso t/m 
166.   

1)  Een zalmsteek was een soort fuik waarmee zalmen werden gevangen.  
2)  Met “De regering van zijn woonplaats” werd bedoeld schout en schepenen van Bolnes.  

Terugkeer van de verloren zoon, Rem-

brandt, 1642 
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Geboren in IJsselmonde, overleden in de Tweede Wereldoorlog   

door Marcel Verhoef 

Hieronder volgt een (niet uitputtende) lijst van in IJsselmonde geboren personen die door oorlogsgeweld 
zijn overleden in de Tweede Wereldoorlog. De lijst is samengesteld uit informatie van de Oorlogsgraven-
stichting, en aangevuld met de genealogische gegevens. 

 

Naam    Beroep    Overleden Overlijdensplaats  
 Geboortedatum Vader     Moeder 

Beijer, Evert Johannes  Brandstoffenhandelaar  11-5-1945 Bremen 
 23-9-1920  Cornelis Beijer    Barta van Sandwijk 
Bennema,  Cornelis  Insp. Pol. 1e Kl.   30-9-1945 Batavia, Tjikini Ziekenhuis
 22-8-1898  Pieter Gerrits Bennema  Jantje Kornelia Halma 
Bijllaardt, Jan Willem van den Ltz.SD III (KMR)   7-3-1942 Ind. Oceaan  
          a/b ss Poelau Bras 
 23-5-1905  Henri Carl van den Bijllaardt  Johanna Bartha van Druijnen 
Bijlsma, Pieter Tjitte  Sld.7 AAT (KL)   29-3-1949 Semarang  
 17-5-1927  Paulus Jacobus Bijlsma   Johanna Boutestijn 
Blankenstein, Hester van     25-1-1943 Auschwitz  
 30-10-1862  Philip Barend van Blankenstein  Elizabeth den Hartog 
Blankenstein, Hester van     15-10-1942 Auschwitz  
 3-4-1869  Barend van Blankenstein  Chonetta van der Waal 
Blankenstein, Jansje Rosalie van    1-2-1943 Auschwitz  
 10-6-1892  Hartog David van Blankenstein  Elizabeth Nieuwkerk 
Blankenstein, Salomon van Veehandelaar   5-11-1942 Auschwitz  
 12-2-1868  Philip Barend van Blankenstein  Elizabeth den Hartog 
Bruring, Hendrikus Pieter Handelsreiziger  18-6-1945 Geesthacht/Lauenburg  
 23-9-1911  Adrianus Bruring   Sophia Geertruida van Zijderveld 
Dijk, Eva van       14-5-1943 Sobibor 
 3-12-1872  Benjamin van Dijk   Sara van Blankenstein 
Dijk, Julie Heintje van      12-10-1942 Auschwitz 
 18-6-1901  Simon van Dijk    Rosetta Bosman 
Dijk, Sara Rebekka van  Typiste    30-9-1942 Auschwitz  
 14-6-1907  Simon van Dijk    Rosetta Bosman 
Donk, Arie Cornelis van  Stadsw.Sld. (KNIL) 13-8-1945 Pakanbaroe  
 7-6-1902  Cornelis Arie van Donk   Heintje Mikkers 
Driel, Mels van   Matroos-kanonnier s.s. Schie  24-6-1941 Atlantische Oceaan  
 5-4-1915  Mels van Driel    Neeltje Sijgje Huizer 
Glavimans, Pieter      28-2-1944 Tjimahi, kamp 4 
 22-11-1883  Pieter Glavimans    Alida Montauban van Swijndregt 
Goverde, Petrus Cornelis  Sold. (6-Dep.Bat.J.)  10-5-1940 Den Haag 
 31-12-1920  Jacobus Goverde   Adriana van Campen 
Haan, Willem Pieter de      22-3-1945 Duisburg 
 24-5-1926  Arie de Haan    Janneke Muus 
Helden, Frederik Wilhelm van Technisch tekenaar/Lid verzet 28-4-1905 Neuengamme 
 26-11-1921  Gerrit van Helden   Saapje van Rij 
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Naam    Beroep    Overleden Overlijdensplaats  
 Geboortedatum Vader     Moeder 

Helden, Jacob Leendert  van Vertegenwoordiger/Lid verzet 4-9-1944 Vught  
 21-10-1919  Gerrit van Helden   Saapje van Rij 
Hoek, Henriëtte van der     23-4-1943 Sobibor  
 3-1-1903  Levie van der Hoek   Elizabeth den Hartog 
Hoekwater, Klaas Cornelis Tuinder    17-2-1945 Hohenkirchen/Hofgeismar

 29-11-1924  Willem Hoekwater   Sijgje Huizer 
IJsselstein, Simon Joris  Wiskundeleraar  14-4-1945 Si Rengorengo 
 8-3-1879  Adrianus IJsselstein   Harmina Koning 
IJsselstijn, Bertus  Los werkman   11-2-1945 Halle (Saale)  
 2-5-1905  Willem IJsselstijn   Jannigje Snoek 
Jong, Cornelis de  Controleur 1e kl. B.B. (KNIL)/ 
    Indisch verzet   25-2-1944 Benkoelen  
 25-7-1906  Willem de Jong    Diderika Joh. Adr. Kerkhof 
Jong, Ewout Johannes de Korp. (Staf-30 R.I.)  14-5-1940 Middelburg  
 28-4-1908  Louwrens de Jong   Suzanna Bloem 
Jongebreur, Jan  Dokknecht/Lid verzet  27-1-1942 Scheveningen  
 3-1-1904  Jan Jongebreur    Jannetje Verhoef 
Keizer, Adrianus de  Gereedschapsslijper/Lid verzet 13-12-1944 Kdo. Gusen 
 6-12-1884  Maarten Keizer    Lena Huizer 
Koedood, Aart   Aannemer/Lid verzet  17-7-1942 Utrecht, Fort Rijnauwen
 30-4-1899  Jan Koedood    Anneke van der Wulp 
Koedoot, Dirk   Bakker    20-10-1943 München 
 8-2-1925  Jilles Koedoot    Klaartje van Dam 
Kooijman, Gerrit  Sold. (V.L.S.K.Lwd.Gr. R'dam) 10-5-1940 Rotterdam  
 12-7-1919   
Kooijman, Jan   Landbouwer   26-4-1945 Kdo. Wittstock (Polen) 
 18-6-1924  Jan Kooijman    Ingetje Lena van der Burgh 
Leentvaar, Willem   Sld. Inf. (KNIL)   24-7-1943 Kuie, Thailand  
 3-9-1916   
Lems, Gerrit    Elektromonteur  10-1-1945 Leusden, kamp  
          Amersfoort  
 2-2-1903  Marius Lems    Elizabeth van den Berg 
Noordzij, Willem Adrianus Directeur Christelijke MULO 1-6-1943 Bondowoso 
 24-1-1892  Arie Noordzij    Maaike van Driel 
Nugteren, Leendert  Magazijnchef   30-4-1945 München 
 19-6-1899  Johannes Nugteren   Jacoba Stevendina Salacroup 
Oorschot, Dirk van  Automonteur   3-7-1944 Bergen-Belsen  
 1-4-1914  Pieter van Oorschot   Bastiaantje van Gemert 
Ouden, Jan Adrianus den Vltm II (KM. 320 Sqn.)  22-11-1942 Noordzee a/b vliegtuig 
          Hudson  
 3-6-1916  Pieter den Ouden   Grietje Steegman 
Ouwens, Gerrit Pleun  Scheepskoker   26-6-1945 Rotterdam  
 26-3-1915  Willem Ouwens   Elisabeth Janna Huizer 
Pleijzier , Adrianus Arie  Electrisch lasser 23-1-1943 Hamburg 
 5-12-1910  Adrianus Leendert Pleijzier  Maaike Johanna van Gameren 
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      Brief van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten aan 
          de ouders van Jan Adrianus den Ouden 

 

              Jan Adrianus den Ouden als matroos 
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Naam    Beroep    Overleden Overlijdensplaats 
 Geboortedatum Vader     Moeder 

Poel, Reijer Cornelis van der Elektricien   11-5-1944 Saarbrücken 
 28-8-1922  Abraham van der Poel   Cornelia Bruin 
Rijsdijk, Pieter Leendert Olieman (K.V.)   13-4-1941 Atl. Oceaan a/b  
          ss. Ville de Liège
 19-4-1920  Jacob Rijsdijk    Klaartje Stok 
Roos, Jan   Schilder   20-11-1944 Oldenburg  
 17-11-1919  Pieter Willem Roos   Jaapje van den Burg 
Roos, Pieter   Timmerman/Lid verzet  17-7-1942 Utrecht,  
          Fort Rijnauwen  
 4-2-1920  Willem Pieter Roos   Anna Patijn 
Rugge, Pieter van  Opperwachtmeester Brand- 
    weer/Lid verzet  14-12-1944 Rotterdam  
 9-6-1907  Johan Christiaan van Rugge  Willemina Pors 
Ruiter, Adrianus Joris de Brig. Inf. (KNIL)   21-3-1944 Nonpladuk II  
 27-7-1912  Marius de Ruiter   Lijntje Adriana van Driel 
Schouten, Antonie  Autohandelaar   5-5-1945 Mauthausen  
 23-2-1889  Hendrik Lambert Schouten  Maria Scheurwater 
Schuitemaker, Andries Jan     14-10-1944 Duisburg 
 1-6-1940  Gerhardus Johannes Schuitemaker Adriana Jacoba van Winssen 
Snoo, Cornelis de  Sold. (2-22 G.B.)  12-5-1940 Arnhem 
 29-9-1919  Arie Cornelis de Snoo   Francina Dentro 
Stamm, Bertha       12-9-1944 Darmstadt 
 7-7-1894  Johann Frederik Wilhelm Stamm Catharina Sophia Eckermann 
Stok, Pieter   Sld Ekl.5-7 RI (KL)  25-5-1949 Soekaboemi 
 27-5-1927  Willem Andreas Stok   Adriana Warnaar 
Treuren, Willem van  Drukker   9-4-1945 Troisdorf Siegkreis
 9-4-1927  Gerrit van Treuren   Pieternella Labrijn 
Verhoef,  Aart Gerrit  Boorder   5-7-1946 Vaals 
 20-4-1921  Pieter Verhoef    Teuntje Grietje Roos 
Verschoor, Jan   Schilder   5-2-1945 München 
 30-10-1918  Jacob Cornelis Verschoor  Marrigje de Jong 
Vogel, Arie de   Controleur Aniem  21-12-1944 Tjimahi kamp 4  
 29-8-1886  Aart de Vogel    Adriana Boertje 
Wagtendonk, Arie W J van Planter    19-7-1945 Tjimahi Kamp 4 16-12-
1893  Arie Jan van Wagtendonk  Cornelia Antonia de Leeuw 
Wagtendonk, Willem van Administrateur   3-7-1943 Lengkong 
 7-3-1908  Arie Jan van Wagtendonk  Adriana Johanna Korteweg 
Weda, Hendrik       2-5-1945 Hazepoot, Litouwen
 6-4-1919  Jan Weda    Zoetje van der Plas 
Wijnbelt, Leendert Antonie Sld.3-3-7 RI (KL)  29-7-1949 Nabij Mantingan
 22-2-1925     Floris Antonie Wijnbelt   Teuna van Bennekom 
Zoutewelle, Marinus      2-11-1944 Düsseldorf 
 27-3-1908  Jan Zoutewelle    Gerdina Petrie 
 
Bron: Website Oorlogsgravenstichting en eigen onderzoek Streekarchief Eiland IJsselmonde.  
 Aanvullingen zijn welkom! 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

 

 

Kommer en kwel in Rotterdam,  

Moord, doodslag en andere misdrijven 1904-1940 

Frank van Riet, uitg. Ad. Donker, Rotterdam 2016 

Verhalen over kommer en kwl in Rotterdam verteld vanuit het gezichts-
punt van de fotografische dienst van het politiekorps Rotterdam. 

Plaats delict Rotterdam 

een criminele wandeling door schimmig Rotterdam 
Gerhardt Mulder, Just Publishers BV 

Misdaadchroniquer Mulder kent de Rotterdamse onderwereld van binnen-
uit. Wandelend langs straten en stegen duikt hij in de schimmige misdaadge-
schiedenis van de havenstad.. 

Rijnmond 

Rotterdam & Delta 

Dick van Koten en Kees Stiksma, Rotterdam  

Prachtig meertalig geannoteerd fotoboek, met afbeeldingen en kaarten 
van de stad Rotterdam, haar havens en de omliggende delta. 

Rotterdam, groen in beeld 

Gemeentelijk bureau voorlichting, Rotterdam  

Een fotoboek uitgebracht door de afdeling voorlichting Rotterdam over 
het groen, de parken en het groenonderhoud binnen de gemeente 
Rotterdam.  

Van Leendert tot Siem 

De geschiedenis van de familie Blijdorp-Breure 1631-2017 

W. en S. Blijdorp, december 2017 

Familieboek en –kroniek van de familie Blijdorp-Breure samengesteld 
door Willem Adrianus en Simon Pieter Blijdorp. Het boek is gevuld met 
(familie) verhalen en talloze afbeeldingen. 
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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

