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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 

MEDEDELINGEN:  

Kerstsluiting: de kerstsluiting is dit jaar van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020, 
op maandag 6 januari staan wij weer voor u klaar. 

Donatie 2020: Het Streekarchief kan niet bestaan zonder de ondersteuning van u 
als donateur. Ook in 2020 hopen wij weer op uw bijdrage te kunnen rekenen.  

U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL 21 INGB 000 55 15 644 
t.n.v. Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde onder vermelding van “donatie 
2020”, ook in het nieuwe jaar ontvangt u dan weer viermaal het Kwartaalbericht, 
ontvangt u 10% korting op artikelen in onze webshop.  

Uitzicht vanuit het Kasteel IJsselmonde over 
de Maas, 
(collectie Streekarchief Eiland IJsselmonde) 

Mr. Cornelis Johan Adriaan Bichon van 
IJsselmonde (Fotograaf onbekend) 
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Het was weer een actief jaar. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de subsidieverstrek-
king, onze penningmeester gaat hier verder op in op bladzijde 19. De samenstelling van het 
boek over IJsselmonde blijkt meer tijd te kosten dan verwacht. Tijdgebrek en een overvloed 
aan tekst en informatie leiden tot meer werk. Het zal langer duren voordat het boek uit-
komt . 

Door de vrijwilligers worden enorme stappen gezet. Het depot wordt heringericht en opge-
ruimd. Alle aanwezige archiefonderdelen en de bibliotheek worden opnieuw geïnventari-
seerd en heringedeeld. Het transcriptieteam heeft weer de nodige hoeveelheid akten ge-
transcribeerd en ‘hertaald’. De nodige bezoekers en organisaties in de wijk zijn weer voor-
zien van informatie, historische feiten en afbeeldingen. 

We kunnen dus constateren dat de aanwezigheid en de inzet van het Streekarchief gelukkig 
nog steeds wordt gewaardeerd en een meerwaarde blijkt te hebben voor IJsselmonde. 

Om dit te kunnen blijven doen is het team van het Streekarchief nog wel op zoek naar meer 
vrijwilligers met interesse in historie, genealogie of archiefwerk. Er is nog veel werk te ver-
zetten en er is altijd tijd in ons team van vrijwilligers voor gezelligheid, een bakkie en een 
praatje pot. Interesse? Neem contact met ons op (zie achterzijde) of kom eens langs aan de 
Herenwaard. 

We zijn ook op zoek naar versterking van het bestuur. De functie van secretaris is al enige 
tijd vacant en dient dringend opvulling. Secretaris iets voor u? Algemene versterking van het 
bestuur is ook welkom, er is altijd wel wat te regelen, te bespreken of te organiseren!  

Wij wensen u en de uwen alvast hele fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2020! 
 

        Namens het bestuur, 

        Gerard van Winkelhoff 
 

Het bestuur werd opgeschrikt door het droevige bericht van het overlijden 
van Ton ten Klooster op 29 november jongstleden. Het Streekarchief heeft 
vorig jaar met Ton samengewerkt in de totstandkoming van het boek “100 
jaar Brink”. Vele weken achtereen zagen wij hem speuren in het oude ar-
chief van Volkshuis De Brink en hebben lange interessante gesprekken ge-
voerd. Spontaan bood hij nog aan het archief te scannen vanwege de slech-
te staat van sommige stukken. Dat tekende Ton, altijd klaar staan voor ie-

mand. We hebben Ton leren kennen als een zeer aimabele en gedreven man en wensen zijn 
nabestaanden veel sterkte met de verwerking van dit grote verlies. 
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Oude dijken in IJsselmonde, deel 5; Bovenstraat, voormalige Dorpstraat en 
Moleneind  

door Marian Groeneweg 

In de vorige edities van het Kwartaalbericht is al een aantal dijken aan de orde gekomen, 
zoals de Buitendijk en Dwarsdijk. In de eerste aflevering over de oude dijken van IJsselmon-
de zijn we gebleven bij het noordelijke deel van de Kerkedijk. Deze dijk liep vroeger vanuit 
het zuiden door tot aan het water, waar nu de ‘pierenpot’ van de toegangswegen tot de 

Van Brienenoordbrug ligt. Tegenwoordig wordt dit de Bovenstraat genoemd. 
 
Buurtje Klein Zomerland 
Net ten noordwesten van dit drukke verkeersplein ligt Klein-Zomerland; een van de klein-
ste buurten van IJsselmonde met straten als  Merodestraat, Van Brienenoordstraat en Pel-
molenstraat, daterend uit de jaren ’30. 
Ten westen ligt de Kreeksehaven. In de 
jaren tachtig kwam uitbreiding aan de 
noordkant; aan het Balkengat, waar 
houthandel Laming gevestigd was. 
 
‘Wanneer wij (…) weer onze route ver-
volgen door IJselmonde’s Dorpstraat, 
zien wij vooreerst, dat deze straat zich 
met een grote bocht in de richting van 
den Veerdam voortzet.’, aldus J. Verheul 
in het boekje IJselmonde, Ridderkerk en 
Barendrecht uit 1935. 
‘We passeeren eerst het kerkgebouw der 
Geref. Gemeente, dat door zijn dorre, 
saaie architectuur weinig belangstelling 
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verdient.’  
Het betreft hier de Schuurkerk die in 1887 in gebruik werd genomen. De architect was C. 
van Rij. Het stond nabij voormalige Moleneind. Tegenwoordig een lege plek, waar auto’s 
parkeren tijdens de voetbalwedstijden in het Feyenoord-stadion.  
De kerk werd in 1914 uitgebreid maar uiteindelijk gesloopt in 1939. Daarna werd verder 
gebruik gemaakt van de Zomerlandkerk aan de Burgemeester Hazenberglaan, die in 1991 
werd gesloopt. 
 
Korenmolen “De Hoop” 
‘Iets verderop staat de Hooge, doch wat ontredderde korenmolen, van ouds De Hoop ge-
naamd. Vooral van de rivier af gezien, verlevendigt deze in 1847 verhoogde oude molen het 
dorpssilhouet, doch het metselwerk van den romp is helaas met allerlei ontsierende recla-
mes bekladderd en men heeft den typischen omloop verwijderd, omdat het maalwerk van 
den molen niet meer door windkracht, maar door electriciteit wordt gedreven. Het bedrijf is 
in handen van de N.V. Graanhandel v.h. A. in’t Veld Czn.’, vervolgt J. Verheul. 
Korenmolen 'De Hoop' moet rond 1657 of al eerder zijn gebouwd. Het verdween in 1847 
en werd vervangen 
door een nieuwe ronde 
stenen bovenkruier. 
Twintig jaar later werd 
door een enorme 
storm de gehele kap, 
as en verdere toebeho-
ren van de molen ge-
blazen. Rond 1921 be-
stonden er plannen om 
de molen af te breken 
maar dat werd destijds 
tegengehouden door 
de Vereniging De Hol-
landsche Molen. In 
1934 werd de molen verkocht aan dr. B. de Raadt, waarna het malen werd gestaakt. Verval 
trad in. De molen kwam later in handen van de nabijgelegen melkfabriek N.V. Sterovita 
Melkproducten. De onttakelde romp werd in 1949 alsnog gesloopt. Tegenwoordig staat er 
een gebouwtje van Schilder- & Onderhoudsbedrijf R. Genegel B.V. 
 
Dit deel van de dijk werd Moleneind genoemd en grensde in het noorden aan het Zuid-
diepje, het water ten zuiden van het eiland Van Brienenoord. Aan deze kant van de dijk 
waren diverse bedrijven gevestigd: de hiervoor genoemde N.V. Laming’s Houthandel, op-
gericht in 1905, een groot opslagterrein van de N.V. Houthandel voorheen J.H. van La-
moen, waar tevens de Betonindustrie Kemper was gevestigd, de IJsselsteenbakkerij van 
Pieter Molenaar en de Jacht- en Scheepswerf van de Gebr. Van Grevenstein. 
Verheul hierover: 



6 

 

‘Hierna volgt de jacht- en scheepswerf ven de gebrs. Van Grevenstein, waar hoofdzakelijk 
kleine ijzeren en houten schepen worden gebouwd en gerepareerd. Dit werfje, hetwelk te-
genover de oostelijke punt van Van Brienenoord is gelegen en waar een flinke bedrijvigheid 
heerscht, is nog het eenige overgeblevene der scheepwerfjes, die aan het einde der 18e 
eeuw in het dorp gevestigd waren. 
Misschien wel twee eeuwen lang heeft de familie De Koning op deze werf het scheepma-
kersvak uitgeoefend. De laatste scheepmakers van dit geslacht waren de gebroeders Arie 
Johannes en Johannes Jacobus, van wie omstreeks 1888 de werf overging aan J. Overweel, 
een schoonzoon van Joh. de Koning.’ 
 
Op deze werf zijn over een totaalperiode van vijfenveertig jaar ongeveer driehonderd klei-
nere schepen en jachten gebouwd. Het waren specifieke type boten; poonschepen, sierlij-

ke, houten vaartuigen die voornamelijk gebruikt wer-
den voor vervoer. 
Daarnaast werden honderden schepen onderhouden 
en gerepareerd. In 1961 is de werf verhuisd naar Krim-
pen aan de Lek in verband met de bouw van de Van 
Brienenoordbrug.  
Naast de werf zat de stoomwasch- en strijkinrichting 
‘De Maas’ van de firma Schreuders en Trouw. 
 
Tussen de dijk en het Zuiddiepje lagen enkele brand-
gangen, zoals de Brandsteeg, waar onder andere de 
wagenmakerij van Jan van Ouden was gevestigd, als-
ook een groentewinkeltje van Gijs van Gent. In de 
jaren zestig had J.L. Bodegom een Aannemings- en 
Handelsbedrijf en C.G. Hagendijk een bedrijfje met 
Apfaro-apparaten. Nabij het Zuiddiepje lag het haven-
kantoortje van Van Ommeren. 
Tegenwoordig loop je hier onder de grote gewelven 
van de Van Brienenoordbrug. Ook dit wordt gebruikt 
als extra parkeerplaatsen bij drukte in De Kuip. 
Op drie pilaren heeft kunstenaar Ricardo van Zwol drie 

grote Delfts blauw-tegels met maritieme taferelen beschilderd. Een klein beetje kleur voor 
deze verlaten plek. 
 
Er zijn nog enkele oude panden gespaard gebleven. Het fraaie witte huis op nummer 176 
was vroeger de woning van arts H.C. van den Bijllaardt. Aan de overkant staat op een ge-
velsteen te lezen wanneer dit huis is gebouwd: ‘De eerste steen gelegd door G.J. Kooijman 
O J zoon. Oud 2 jaar 16 juni 1924’. 
 
En zo komen we uit op de IJsselmondsehoofd, maar daarover de volgende keer meer.  
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Verhalen uit de Vierschaar: “goed bedoeld”  

door Harry Aardoom 

Het betrof inwoners van IJsselmonde.  Op 12 december 1718 was Annetje Claesse, de vrouw 
van Pieter Pietersz Kuijper, op bezoek geweest bij haar tante Jannetje Pietersdr van Goolen, 
de weduwe van Dirk Jacobsz Kegh. Tante woonde in de buurt van Oost-IJsselmonde, en An-
netje en Pieter woonden in het dorp. 

Annetje had vaak tegen tante geklaagd 
over het feit dat haar man Pieter zo slecht 
kon zien. Wat moest dat op den duur wor-
den met zijn werk. Hij zou op zijn oude dag 
nog door de diaconie moeten worden on-
derhouden.  

Tante Jannetje had duidelijk medelijden 
met nichtje Annetje. Tante pakte een blik-
ken doosje waarin ze twee obligaties be-
waarde, een van 700 gulden en een van 
800 gulden, en gaf het doosje aan Annetje. Dan zouden Annetje en Pieter op hun oude dag 
niet bij de diaconie behoeven aan te kloppen.  

Dat Pieter “… soo sleght van gesight is en om dat hy in syn ouden dag tot laste van den armen 
niet soude behouven te vervallen.”   

Het gegeven geld werd niet beschreven, want ja, ons kent ons, toch? Zowel tante als Annetje 
maakten er geen geheim van dat tante dat geld aan Annetje had gegeven.   

Tante kwam ergens in januari of februari 1719 te overlijden. Daarná werden Pieter Kuijper en 
Annetje Claesse onverwacht opgeroepen door notaris Johan Lieshout van IJsselmonde. Want 
de rest van de familie was van mening dat zij dat geld haar tante sluw afhandig had gemaakt. 
Door tante het geld afhandig te maken had zij hen de erfenis door de neus geboord.  

De rest van de familie bestond uit Sytje Pietersdr, wonend in Zierikzee, Johannes Hoogstrae-
ten, gehuwd met Jannetje Pieterse, wonend in Sommelsdijk op Overflakkee, en Abram Wil-
lemse, wonend in Rotterdam.  

Johan Lieshout diende als procureur van de rest van de erfgenamen een klacht in tegen Pie-
ter Kuijper en Annetje Claesse. Op 20 februari 1719 werd de zaak behandeld voor de hoge 
vierschaar van Zuid-Holland. Hoe het is afgelopen weten we helaas niet.  

Een goed bedoeld gebaar van tante, maar helaas niet officieel beschreven. Het kwam voor en 
het komt nog steeds vaak voor, en het is vaak een bron van ruzie van erfgenamen geweest.  

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 12, d.d. 20 fe-
bruari 1719, fol 32-33.  
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Een bekende IJsselmondenaar: “Cornelis Bichon van IJsselmon-
de, de laatste kasteelheer van IJsselmonde” 

door Marcel Verhoef 

Cornelis Johan Adriaan Bichon van IJssel-
monde werd op 28 mei 1855 als derde 
kind en tweede zoon geboren te Hilligers-
berg, in het gezin van Albert Franciscus 
Leonard Bichon van IJsselmonde en Elise 
Christine de Meij van Alkemade. Zijn va-
der was advocaat te Rotterdam en actief 
in de Provinciale Staten van Zuid-Holland 
en later ook nog burgemeester en secre-
taris van Hillegersberg.  

Toen zijn oom Johan Adriaan Marinus 
Bichon van IJsselmonde, ambachtsheer 
van IJsselmonde sinds 1845, in 1880 kinderloos stierf werd zijn 
oom Marinus Bichon van IJsselmonde ambachtsheer van IJssel-

monde. Toen Marinus in 1889 eveneens kinderloos overleed, kwam de titel van Am-
bachtsheer van IJsselmonde aan Cornelis toe. 

Hoewel de familie Bichon (die zich sinds begin 19e eeuw Bichon van 
IJsselmonde was gaan noemen) al sinds 1724 door vererving in het 
bezit was gekomen van het ambacht Oost-IJsselmonde (later kwamen 
hier de ambachtsheerlijkheden van West IJsselmonde en Lombardijen 
door aankoop bij), hebben zij het Kasteel van IJsselmonde nooit be-
woond en gebruikten dit voornamelijk als 
zomerresidentie en gastenverblijf. De se-
cretaris en notaris van het dorp IJsselmon-
de regelde de dagelijkse gang van zaken 
op het Kasteel en onderhield de bezittin-
gen op IJsselmonde. 

De eerdere generaties Bichon, waren ac-
tief in de West– en Oost Indische Compagnie als bevelhebbers 
en later als bewindvoerders en sommigen waren burgemees-
ter van Rotterdam. Zij waren zoals vele notabelen uit de WIC 
en VOC woonachtig in de statige huizen langs de Boompjes, 
met zicht op de Maas en de schepen die daar hun kostbare 
ladingen uit de Oost en West kwamen lossen. Later werd Hil-
legersberg de woonplaats van vele leden van de familie en 
werd het Kasteel in IJsselmonde spaarzaam bezet gedurende 
de zomermaanden of bij bijzondere gebeurtenissen in het 

Mr. Cornelis Johan Adriaan 

Bichon van IJsselmonde 

Mr. Albert Franciscus Leonard 

Bichon van IJsselmonde 

Mr. Marinus Bichon 

van IJsselmonde 

Mr. Marinus Cornelis Bichon 

van IJsselmonde 
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dorp. De opa en oma van Cornelis waren neergestreken in Utrecht en opa Marinus was 
daar actief in de advocatuur. Ook was hij actief in de landelijke politiek als lid van de 
Tweede Kamer en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Albert Bichon werd te 
Utrecht geboren, maar al snel verhuisde het gezin weer terug naar Rotterdam en werd 
opa Marinus actief in de gemeenteraad van die Stad. Marinus werd in 1824 burgemeester 
van Rotterdam en bleef dat tot aan zijn dood in 1845.  

Ook Cornelis ronde net als zijn vader en opa een rechtenstudie af in 
Leiden en werd actief in de advocatuur te Rotterdam. Na zijn gebrouil-
leerde vertrek uit IJsselmonde streek Cornelis uiteindelijk neer in Arn-
hem. Hij huwde in 1902 te Düsseldorf met de Venlose Johanna Antonia 
Canjels, dochter van Peter Joseph Canjels en Maria Helena Hubertina 
Deltrap. Cornelis had zitting in de Tweede Kamer als onafhankelijk lid 
van het district Ommen (1912-1918). Hij bekleedde nog vele andere 
functies, was onder andere plaatsvervangend rechter te Rotterdam, 
hoofdingeland Hoogheemraadschap van Schieland, dijkgraaf Water-
schap Bleiswijk, lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, lid Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, secretaris-rentmeester Hoogheemraad-

schap Schieland en als advocaat te Arnhem.  

Adriaan en Johanna kregen drie kinderen, René Bichon van IJsselmonde (Arnhem, 1902), 
Frederik Philip Bichon van IJsselmonde (Arnhem, 1903) en Magdalena Bichon van IJssel-
monde (Velp, 1905). 

Zijn zoon René ging na de lagere school naar het gymnasium. Na 
het behalen van zijn diploma volgde hij, net als de generaties voor 
hem, een rechtenstudie aan de Universiteit te Leiden. Na zijn doc-
toraalexamen was hij werkzaam als waarnemend griffier 
(volontair) bij de rechtbank te Dordrecht en kort daarna te Zut-
phen. Tevens was hij advocaat en procureur tot de mobilisatie in 
1939. In 1941 werd hij benoemd tot rechter bij de rechtbank te 
Zutphen, waar hij vanaf 1957 tot aan zijn pensionering in 1972, 
president was. 

Aan de oorlogshandelingen nam hij deel als commandant in Sint 
Antoniepolder bij Maasdam. Van 1945 tot 1956 was hij tevens plaats-
vervangend president van verschillende krijgsraden, waarna hij in 
1956 als luitenant-kolonel de dienst verliet. Hij is ridder in de Orde van de Nederlandsche 
Leeuw en gerechtigd tot het dragen van enige militaire onderscheidingen.  

Adriaan overleed te Utrecht op 19 november 1923. Na zijn overlijden ging de titel Am-
bachtsheer van IJsselmonde over op zijn zoon René. In 1923 was deze titel echter al zoda-
nig uitgekleed dat er eigenlijk alleen nog maar sprake was van een soort eretitel. 

Zoals René de laatste ambachtsheer van IJsselmonde was, was zijn vader Adriaan de laat-
ste kasteelheer van IJsselmonde. Hoe dat kwam? Het veerdamconflict!  

Johanna Antonia 

Canjels 

Mr. René Bichon 

van IJsselmonde 
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De ambachtsheer en zijn rechten 

Tot de rechten die de ambachtsheren van IJsselmonde bezaten behoorden de lage jurisdic-
tie, het bestuur en de wetgeving. Oorspronkelijk bekleedde de ambachtsheer de hieraan 
verbonden functies zelf maar al in de 15e eeuw delegeerde hij ze aan de schout en andere 
functionarissen. Ook waren de ambachtsheren opperkerkmeesters met het recht van colla-
tie. Verder bezaten ze de visrechten, het tiendrecht en het veerrecht. Het veerrecht was in 
tweeën gesplitst, één deel hoorde bij IJsselmonde, het andere bij Kralingen. Toen Rotter-
dam de heerlijkheid Kralingen kocht, verkreeg het ook de helft van dit veerrecht. De ande-
re helft bleef in het bezit van de ambachtsheer van West-IJsselmonde en zo bij de familie 
Bichon.  

Aan het eind van de 18e eeuw begon reeds de beknotting van de plaatselijke invloed van 
de ambachtsheer. Na het vertrek van stadhouder Willem V in 1795, werden in Holland de 
heerlijke rechten afgeschaft. De plaatselijke regeringen of municipaliteiten werden voort-
aan door de burgers zelf gekozen. Tijdens de Franse inlijving werd de macht van de am-
bachtsheer nog verder verminderd. Na herstel van de soevereiniteit in 1814 werden de 
heerlijke rechten gedeeltelijk teruggegeven. Belangrijk hierbij is dat het benoemingsrecht 
van de ambachtsheer werd omgezet in een recht van voordracht aan de Koning of Gedepu-
teerde Staten. De verdere ontwikkeling op staatkundig gebied bekijkend, dan zien we dat 
IJsselmonde in 1817 haar eerste gemeentebestuur kreeg, bestaande uit een schout/
secretaris, twee assessoren en vijf raadsleden. In 1825 werd de schout officieel burgemees-
ter. Bij de grondwetsherziening van 1848 werden de heerlijke rechten nog verder terugge-
schroefd. De ambachtsheer verloor nu het recht aspirant-gemeentebestuurders voor te 

Zicht op de Kerk, het Kasteel, het Koetshuis en het gemaal van IJsselmonde 
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dragen. Het belangrijkste besluit met betrekking tot de ambachtsheerlijkheden dat voort-
kwam uit de grondwetswijziging van 1848 werd in 1862 van kracht; alle ambachtsheerlijk-
heden werden als zodanig opgeheven. Voor de ambachtsheerlijkheid IJsselmonde kwam 
het erop neer dat de nog resterende bestuurlijke functies werden overgedragen aan de 
polders en haar besturen. 

Duidelijk wordt dat de directe bestuurlijke invloed van mr. Cornelis Bichon van IJsselmonde 
tot bijna niets was gereduceerd. De staatsrechtelijke maatregelen ondermijnden echter op 
geen enkele wijze het sociale aanzien van de ambachtsheer. Cornelis wist het prestige dat 
zijn geslacht had opgebouwd te handhaven. Zijn positie ten opzichte van de Hervormde 
Gemeente alleen al (opperkerkmeesterschap, recht van collatie) gaf hem aanzien bij het 
grootste deel van de dorpelingen. Zij bezochten immers allemaal 'zijn' kerk.  

Ook voor het gemeentebestuur was Cornelis iemand om rekening mee te houden. Hij was 
hoogheemraad van de polder West-IJsselmonde (1890-1900) en dijkgraaf van de polder 
Oost-IJsselmonde (1889- 1894). Bovendien bezat hij het veerrecht op Kralingen en veel on-
roerend goed in de gemeente. Hij vergrootte zijn prestige verder door een leidende rol te 
gaan spelen in het onderwijs. Hij had zitting in het bestuur van de christelijke lagere school 
en was de stuwende kracht bij de 
oprichting van de zondagsschool. 
De armenzorg nam hij ook voor het 
grootste gedeelte voor zijn reke-
ning. Zo zien we dat Cornelis een 
aantal functies uitoefende waar-
door alle lagen van de bevolking 
met hem te maken hadden. Al had 
hij dan geen enkele bestuurlijke 
bevoegdheid meer in de gemeen-
te, toch was er praktisch geen en-
kele belangrijke bestuurlijke beslis-
sing te nemen zonder dat hij als 
ambachtsheer erin werd gekend.  

Cornelis had dus een speciale positie in het dorp. Hij werd gezien als een man van groot 
gezag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit op den duur tot botsingen moest gaan lei-
den met het gemeentebestuur dat niet zo gelukkig was met deze situatie.  

Het Veerdamconflict 

Hoewel het conflict over de veerdam in 1899 begon moet de aanleiding gezocht worden in 
de voorafgaande periode waarin diverse belangen een rol speelden. Een niet onbelangrijke 
oorzaak ligt in het feit dat alle burgemeesters van IJsselmonde, sinds de instelling van dit 
ambt in 1817, inwoners van IJsselmonde waren. Sterker, het waren nagenoeg allemaal le-
den en aangetrouwden uit de familie Molenaar, die hiervoor ook het ambt van schout ver-
vulden in IJsselmonde. Als inwoner van IJsselmonde hadden zij een soort van “aangeboren” 
respect voor de ambachtsheer en de familie Bichon. Op 5 januari 1894 werd Pieter Frederik 

Christelijke School te West-IJsselmonde 
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van Slijpe (geboren te Middelharnis en burgemeester van Ammerstol) tot burgemeester 
van IJsselmonde benoemd. In ruim 70 jaar de eerste buitenstaander die het hoogste ambt 
in het dorp ging vervullen. Van enige piëteit met de vergane glorie van de ambachtsheer 
was hierdoor geen enkele sprake meer.  

De ambachtsheer bezat nog wel het 
veerrecht en maakte daardoor ook 
aanspraak op de grond die tot het 
veer toegang gaf. De gemeente had 
belang bij een goede laad- en loswal 
waar ook schepen met grotere diep-
gang konden aanleggen. Het rijk wilde 
de bevaarbaarheid van de Nieuwe 
Maas boven Rotterdam verbeteren 
door het aanleggen van kribben en 
het afgraven van een plaat in het mid-
den van de rivier. De polder Oost-
IJsselmonde tenslotte had belang bij 
een goede afwatering in de Maas. Toen in 1892 de plannen voor de normalisering van de 
Nieuwe Maas bekend werden diende het college van IJsselmonde bij Waterstaat een ver-
zoek in om een dwarskrib, aansluitend aan een van de twee bestaande veerdammen, in het 
bestek op te nemen. Deze zou de verondieping van de rivier vlak voor het dorp moeten 
tegengaan en tevens als nieuwe laad- en losplaats moeten dienen, zonder dat het de ge-
meente iets zou kosten. De heer Bichon sprak begin 1893 met Rijkswaterstaat hierover. 
Tegelijkertijd uitte het polderbestuur van Oost-IJsselmonde schriftelijk bij Waterstaat zijn 
bezorgdheid over het plan. Er werd gewezen op de verondieping van de Maas langs de oe-
ver bij het Zuiddiepje, waardoor de bestaande aanlegplaats van het veer slecht toegankelijk 
zou worden, en op de uitwateringsproblemen van de polder. In oktober 1895 oordeelde de 
minister van Waterstaat het nodig langs het Zuiddiepje een strekdam aan te leggen om dit 
voor verzanding te behoeden. Het plan voorzag in aansluiting van een nieuwe dwarskrib op 
de bestaande veerdam, het eigendom van Cornelis. De minister verzocht daarom de am-
bachtsheer om toestemming voor het aansluiten van deze nieuwe krib op diens terrein. 
Cornelis ging hiermee akkoord onder voorwaarde dat hij niet voor de aanlegkosten zou 
opdraaien. 

Direct daarop, in december 1895, kwam het college van IJsselmonde, die zich door deze 
gang van zaken waarschijnlijk buiten spel gezet zag, in actie. De gemeente bezat, zo schreef 
hij, een geschikt terrein voor de aansluiting van een nieuwe loswal, tevens aanlegsteiger, 
met de vaste wal. De raad diende een rekest in om daar de nieuwe dwarskrib aan te leggen 
en suggereerde dat, door deze in het bestek op te nemen, het Rijk de kosten voor zijn reke-
ning zou nemen. Dit alles overigens zonder te overleggen met Cornelis. 

In 1898, ruim twee jaar later, stuurde burgemeester Van Slijpe namens de gemeente IJssel-
monde weer een brief aan de minister van Waterstaat, waarin gewezen werd op de nood-
zaak van een nieuwe aanlegsteiger. De twee aanlegplaatsen die er waren behoorden name-

Het Veerdam te IJsselmonde 
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lijk aan particulieren, waren in slechte staat en lagen aan ondiep water zodat alleen kleine 
schepen hier konden aanleggen. Omdat de stoombootdienst Rotterdam-Dordrecht v.v. dus 
niet kon aanleggen en het dichtstbijzijnde station voor een treinverbinding tussen die twee 
steden op drie kwartier lag moest wel duidelijk zijn dat IJsselmonde de nieuwe steiger hard 
nodig had. Bovendien werd de minister gevraagd de helft van de aanlegkosten te subsidi-
ëren. Aan Rijkswaterstaat liet de gemeente weten geen bezwaren te hebben tegen de 
voorwaarden die gesteld werden in het ontworpen bestek voor de aanleg van de veerdam. 
Pas toen deze twee brieven verstuurd waren werden het bestuur van de polder Oost-
IJsselmonde en de ambachtsheer Cornelis Bichon van IJsselmonde op de hoogte gebracht 
van het aan de minister gedane ver-
zoek.  

Aan het polderbestuur stelde de ge-
meente voor dat het de nadelige ge-
volgen van de aanleg van de veerdam 
zou oplossen. Aan de heer Bichon zeg-
de het gemeentebestuur toe, dat het 
een eventuele verondieping voor de 
aanlegsteiger van zijn veer op Kralin-
gen, zou laten weghalen. Zolang dit 
nog niet gebeurd was mocht de veer-
boot aanleggen aan de nieuwe loswal. 
Het polderbestuur ging direct akkoord 
met het voorstel van de gemeente 
maar Cornelis liet niets van zich horen. 
Hij reageerde ook niet op een herha-
ling van het voorstel en de kennisge-
ving dat de gemeente vergunning had 
aangevraagd om een laad- en loswal 
te maken aansluitend op het terrein 
achter de openbare lagere school. Dit 
impliceerde dat de gemeente de ei-
gendomsrechten van de ambachts-
heer op het terrein van en naar de 
bestaande veerdam niet erkende. Het 
door de gemeente ingediende ontwerp was namelijk opnieuw afwijkend van het plan dat 
mr. Bichon had ontwikkeld. Dit vroegere ontwerp had tot doel de bestaande veerdam te 
verlengen. Het nu door de gemeente gemaakte plan hield in dat er naast de veerdam van 
mr. Bichon een nieuwe, veel grotere laad- en losplaats gebouwd zou worden. Het gemeen-
tebestuur beschouwde de grond waarover men de toekomstige veerdam moest bereiken, 
de percelen 135 en 136, als openbaar terrein en vroeg daarom geen toestemming voor de 
werkzaamheden aan Cornelis, die pretendeerde de eigenaar van dit terrein te zijn. Dit 
moet de reden zijn geweest waarom de ambachtsheer niet heeft gereageerd op het aan-
bod dat de gemeente hem in 1898 deed. Gevolg van dit zwijgen was dat de gemeente op 
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basis van de bij het bestek behorende voorwaarden de nieuwe veerdam niet mocht bou-
wen. In die voorwaarden was gesteld dat èn het bestuur van de polder Oost-IJsselmonde èn 
de ambachtsheer als eigenaar van de reeds bestaande veerdam met het ontwerp van de 
gemeente zouden moeten instemmen.  

Zo kwamen ambachtsheer en gemeente lijnrecht tegenover elkaar te staan. Het strijdpunt 
was de vraag van wie de grond was waarover de toekomstige laad- en losplaats bereikt zou 
gaan worden. Op de plaats waar deze gemaakt moest worden lag reeds een andere aanleg-
steiger. Deze was eigendom van de gemeente IJsselmonde en was verhuurd aan de heer 
Sap. Begin maart 1899 waarschuwde Cornelis deze huurder dat de uitgang van 'diens' stei-
ger afgesloten zou worden. Als gevolg van deze dreigende afsluiting bood de heer Rongen, 
mede-eigenaar van het koffiehuis aan het eind van de Plaatgang, zijn pand te koop aan. De 
verstoorde relatie tussen Cornelis en het gemeentebestuur manifesteerde zich verder in de 
bouw van een heining. Cornelis liet deze plaatsen aan de grens met de Plaatgang, zodat het 
bereiken van de door de gemeente verhuurde steiger onmogelijk werd. Het gevolg hiervan 
was dat passagiers die zich per veer van of naar Dordrecht lieten vervoeren de steiger al-
leen konden bereiken via het koffiehuis. Hetzelfde gold voor de IJsselmondenaren die een 
woning bezaten achter het bewuste koffiehuis. Reeds op 30 maart werd duidelijk dat deze 
situatie onhoudbaar was. Koffiehuiseigenaar Rongen brak 's avonds een deel van de heining 
af, waarop Cornelis een klacht tegen hem indiende bij de rechtbank te Dordrecht, die hem 
hierop dagvaardde. Het eerste proces in het conflict was hiermee een feit. Het proces werd 
door Cornelis gewonnen en de rechtbank stelde in dit eerste proces al vast dat de gemeen-
te niet geheel onpartijdig in deze zaak stond. Uiteindelijk zouden er nog vele processen vol-
gen. 

De burgemeester herhaalde het verzoek tot de aanleg van een laad- en loswal aan de minis-
ter. De minister verleende die toestemming weer maar voorwaarde bleef echter dat èn het 
bestuur van de polder Oost-IJsselmonde èn de eigenaar van het veer geen bezwaar zouden 
hebben. Van Slijpe voelde de bui al hangen en in zijn dankwoord aan de minister hekelde hij 
de opstelling van de ambachtsheer en stelde dat het algemeen belang gedwarsboomd werd 
door één persoon. Het was de gemeente er alles aan gelegen om haar plannen doorgang te 
laten plaatsvinden. Daartoe kocht zij het koffiehuis van Van Rongen en wilde de omheining 
laten verwijderen, omdat hij volgens hen nu op publiek terrein stond. Hiervan stelde zij de 
ambachtsheer schriftelijk in kennis. Dezelfde avond reageerde Cornelis hierop per expresse-
brief aan de burgemeester, waarin hij zijn ongenoegen hierover uitte. 

Verschillende dagvaardingen en een proces volgden hierop. De strategie van de gemeente 
was om Cornelis eerst maar eens te laten bewijzen dat de grond van het Veerdam aan hem 
toebehoorde en de strategie van de ambachtsheer was om de gemeente te laten veroorde-
len voor een feit waarvoor al eerder iemand (Van Rongen) was veroordeeld. 

Inmiddels hadden zich ook al zo’n 500 inwoners van IJsselmonde zich achter de ambachts-
heer geschaard en hadden een verklaring ondertekend waarin de handelwijze van de ge-
meente werd afgekeurd. Mede hierdoor trachtte de burgemeester onderhands tot een 
schikking te komen met Cornelis. Hij bood hem twee gulden schadevergoeding en vijftig 
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cent rente over dit bedrag aan. Dit bedrag was ook in die tijd zo laag dat het meer op een 
provocatie leek dan op een poging tot het bereiken van een compromis. De rechtszaak 
werd voortgezet.  

Op 20 juni 1900 deed de arrondissementsrechtbank te Dordrecht uitspraak. Ambachtsheer 
mr. C.J.A. Bichon werd in het gelijk gesteld nadat bewezen geacht werd dat hij de eigenaar 
was van het veer op Kralingen inclusief de Veerdam. De gemeente IJsselmonde had zich 
volgens deze uitspraak schuldig gemaakt aan dezelfde overtreding als Van Rongen en werd 
veroordeeld tot betaling van de proceskosten plus een schadevergoeding van f 45,- aan 
Bichon.  

Tegen alle verwachtingen in was hiermee het conflict nog niet voorbij. Cornelis liet op de 
dag na de uitspraak een nieuwe afscheiding oprichten. Door de gemeenteveldwachter 
werd hiervan proces-verbaal opgemaakt. De nieuwe afscheiding werd gevormd door een 
rij manshoge vaten die gevuld waren met klei. De aanklacht luidde dan ook: 'het opwerpen 
van een dam binnen de "kom" der gemeente IJsselmonde zonder toestemming hiervoor van 
het gemeentebestuur'. Op deze manier kwam het derde proces tot stand.  

Op 28 juli 1900 werd Cornelis gedagvaard voor het kantongerecht te Ridderkerk. De zaak 
werd onderzocht en bleek gecompliceerder te zijn dan verwacht. Dit mede door het vonnis 
van de Dordtse rechtbank. Daarom werd de zitting voor onbepaalde tijd geschorst. De ge-
meenteraad besliste op 15 september 1900 dat geen beroep zou worden aangetekend 
tegen het vonnis van de Dordtse rechtbank. Voor Cornelis was dit aanleiding om aan de 
gemeenteraad van IJsselmonde mede te delen dat hij de veerdam en het aangrenzende 
terrein aan de gemeente wilde schenken. Uit dit gebaar valt op te maken dat het Cornelis 
op geen enkele wijze te doen was om financieel gewin maar dat het louter een principe-
kwestie was. Toen hij zich door de rechterlijke macht volkomen in het gelijk gesteld achtte 
maakte hij onmiddellijk een einde aan de gespannen situatie. Hierbij was het feit dat het 
gemeentebestuur zich neerlegde bij de gedane uitspraak en niet in hoger beroep ging van 
doorslaggevende aard. Voor het kantongerecht te Ridderkerk, was dit reden om van verde-
re strafvervolging af te zien omdat huns inziens 'het algemeen belang die vervolging niet 
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eischt en vooral ook nu de z.g.n. heiningquaestie is opgelost'. Verder deelde de rechtbank aan 
de ambachtsheer mee dat zij de zaak nu meer zagen als een 'persoonlijke gevoeligheid’.  

De strafvervolging werd na aandringen van Cornelis toch voortgezet en hij werd uiteindelijk 
door het Kantongerecht te Ridderkerk vrijgesproken van de tenlastelegging. De rechtbank 
oordeelde dat het begrip 'kom eener gemeente' niet wettelijk omschreven was en er zodoen-
de ook geen veroordeling plaats kon vinden. Enkele dagen na deze uitspraak verleende de 
minister van Waterstaat aan Cornelis ‘toestemming tot het hebben van een dam op de perce-
len aan de linker Maasoever in de gemeente IJsselmonde’. Cornelis had deze toestemming 
gevraagd om zich in te dekken tegen een eventueel nieuw proces-verbaal. Op 16 november 
1900 heeft de gemeente IJsselmonde de benodigde terreinen officieel in bezit gekregen en 
begin 1901 verleende de minister aan haar de definitieve toestemming voor de aanleg van 
de nieuwe veerdam, tevens laad- en losplaats.  

Hiermee werd het “Veerdamconflict” officieel beëindigd. Helaas voor IJsselmonde was Cor- 
nelis door dit alles inmiddels zo gebrouilleerd geraakt met IJsselmonde dat hij het Kasteel, 
wat al sinds de twaalfde eeuw een beeldbepalend gezicht van IJsselmonde was, liet slopen,  
het nabijgelegen Kasteelpark liet verwijderen en het bos liet rooien. 

Na beëindiging van het conflict verhuisde Cornelis definitief naar Arnhem, waar hij al een 
woning bezat.  

Kasteel van IJsselmonde, één van de laatste foto’s van het kasteel vlak voor de definitieve sloop ervan. 
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Ontwikkelingen m.b.t. de subsidie van de gemeente Rotterdam  

De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde ontvangt jaarlijks een kleine subsidie vanuit 
het Cultuurplan van de gemeente Rotterdam. Deze subsidie ondersteunt ons in het open-
stellen van ons archief, het onderhoud van de inventarissen en archieven en die onze in-
spanningen op het gebied van onderzoeken en informatieverstrekking mede mogelijk 
maakt. Ontvangen donaties laten wij zoveel mogelijk ten goede komen aan onze lid-
donateurs en worden geheel geïnvesteerd in het Kwartaalbericht en de website. 

Enkele weken geleden ontvingen wij een schrijven van de gemeente Rotterdam dat zij ons 
niet meer vonden passen in het Gemeentelijke Cultuurplan en derhalve de bijdrage wilden 
overdragen naar de Gebiedscommissie IJsselmonde en dit vervolgens via de bewonersinitia-
tieven wilden laten lopen. Voor de subsidie voor 2020 heeft dit nog geen consequenties. 
Omdat wij als bestuur hier nog wel wat haken en ogen aan vinden kleven, zijn er gesprekken 
gaande met zowel de gemeente als vertegenwoordigers van het gebied IJsselmonde. De 
inzet van het Streekarchief en haar meerwaarde worden door zowel de gemeente als het 
gebied IJsselmonde nog steeds ingezien en het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de 
wijziging geen consequenties zal hebben voor de reeds meer dan 35 jaar bestaande relatie 
met de gemeente Rotterdam en in het bijzonder met IJsselmonde.  We wilden u echter als 
donateurs en vrienden van het Streekarchief wel van deze ontwikkelingen op de hoogte 
brengen.  

Het bestuur en de vrijwilligers van het Streekarchief wensen u fijne 

Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar, tot ziens in 2020! 
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De wijken van IJsselmonde: Oud-IJsselmonde en Zomerland 

door Marcel Verhoef 

IJsselmonde is een voormalig ambacht, zelfstandige gemeente en deelgemeente van 
Rotterdam met 60.140 
inwoners (1 januari 2018) 
en heeft een oppervlakte 
van 11,8 km². De naam 
verwijst naar de ligging bij 
de monding van de Hol-
landse IJssel. Het stadsdeel 
wordt begrensd door de 
Nieuwe Maas in het noor-
den. Het Dijkje, de Bolnes-
serkade en het Zeven-
bergsedijkje vormen de 
grens met Ridderkerk in 

het oosten en zuiden. Barendrecht grenst aan IJsselmonde in het zuiden; de grens bevindt 
zich in de buurt van de Wester Hordijk, de Kooiwalweg en de Maeterlinckweg. In het wes-
ten grenst IJsselmonde aan Charlois en stadsdeel Feijenoord; de grens wordt gevormd 
door de Vaanweg, de Smeetslandsedijk, Molenvliet en de spoorlijn Rotterdam - Dordrecht. 

Oud-IJsselmonde (IJsselmonde-Dorp) 

De eerste bekende vermelding van een nederzetting IJsselmonde is in een oorkonde uit het 
jaar 1072 maar een echt dorp is het dan waarschijnlijk nog niet en de gronden stroomden 
regelmatig over. Na de Sint-Elisabeth vloed van 1421 wordt gestart met dijkaanleg waar-
door de nog steeds bestaande structuur van een Boven- en Benedenstraat ontstaat. De 
polder IJsselmonde is in 1437 bedijkt. 

Na de annexatie door Rotterdam in 1941 werd het oude dorp een wijk van Rotterdam en 
bekend onder de naam 
IJsselmonde-Dorp. Vanaf de 
vorming van de deelge-
meente IJsselmonde, in 
1980, werd de naam van de 
wijk gewijzigd in Oud-
IJsselmonde. 

IJsselmonde-Dorp vormt de 
oudste woonkern van het 
gebied IJsselmonde. In 1955 
volgde de uitbreiding met 
de Sagenbuurt of de “301-
woningen” zoals deze buurt 

Het dorp IJsselmonde in 1920 
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ook wel wordt genoemd. Op 14 november 1955 wordt door de heer J. H. Hoogland, voor-
zitter van de Wijkraad van IJsselmonde, de eerste paal voor het complex van 301 woningen 
in de polder Oost-IJsselmonde geslagen. Op 22 februari 1958 wordt aan de Cranendonck-
weg de eerste paal geslagen voor 36 bejaardenwoningen die worden gebouwd in opdracht 
van de Vereniging tot Verbetering der Volkshuisvesting te IJsselmonde.  

De aanleg van de Brienenoordbrug in 1965 had tot gevolg dat grote delen van het dorp 
Oud-IJsselmonde gesloopt werden. Hierbij hoorden ook de watertoren en scheepswerf “De 
Koning”. Vanwege de toename van het verkeer werd de Brienenoordbrug in 1989 verbreed 
waardoor weer enkele huizen moesten wijken.  

Het Kralingseveer leed onder de 
komst van de Brienenoordbrug maar 
bleef tot 1992 bestaan dankzij de in-
zet van de Stichting Veerdienst Nieu-
we Maas. Toen deze Stichting in 1992 
failliet ging verdween ook het veer. 
De steiger bleef bestaan en hier vindt 
nog elk jaar de aankomst van de 
stoomboot met Sinterklaas en zijn 
Zwarte Pieten plaats. 

In 1973 werd er in het kader van het 
Deltaplan aangevangen met de aanleg 
van een nieuwe dijk, de Oostdijk.  De 
aanleg van de dijk had tot gevolg dat 
een groot deel van de huizen en be-
drijven gelegen ten noorden van de 
oude dijk werden onteigend en gesloopt. De fundering van het oude Kasteel werd toen 
tijdelijk blootgelegd en er werd uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. 

In 2018 zijn de bejaardenwoningen aan de Cranendonckweg gesloopt en zijn er nieuwe 
woningen gebouwd. Ook in de Sagenbuurt zijn inmiddels enkele complexen gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw. 

Zomerland 

Het eerste gebouw in deze buurt was de Zomerlandkerk. Op 7 januari 1939 werd de eerste 
steen gelegd voor de nieuwe kerk. Helaas verliep deze ceremonie niet geheel vlekkeloos, 
burgemeester Hazenberg was wegens ziekte niet aanwezig en ook de twee wethouders 
waren verhinderd. 

De bouw verliep verder voorspoedig. In de loop van het jaar 1939 kon de kerk worden 
overgedragen aan de kerkenraad. De Zomerlandkerk werd op 27 juli 1939 in gebruik geno-
men. Burgemeester B.P. Hazenberg, wethouder C.D. Tuinenburg, de locoburgemeester C. 
van Rij sr. en verschillende predikanten uit de classis waren daarbij aanwezig. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers rondom de kerk diverse kaze-

Opgraving Kasteel IJsselmonde in 1973 
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matten aangelegd. Ook namen de Duitsers de 
kerk en pastorie in gebruik. De kerk stond ge-
heel eenzaam in de kale polder. De kerkgangers 
moesten via een koolaspad naar de kerk.  Kort 
na de bevrijding werd de kerk teruggegeven aan 
de gemeente zodat de diensten weer verder 
konden gaan.  

Tijdens de watersnood van 1 februari 1953 was 
de kerk en het hooggelegen Zomerland toe-
vluchtsoord voor bewoners uit de polder van 
IJsselmonde en hun vee. 

In 1941 werden al de eerste verzakkingen van de kerk ontdekt. Door de verzakkingen 
ontstonden er scheuren die steeds groter werden. Rond 1960 werden er pluspalen aan-
gebracht waardoor de verzakkingen tot stilstand kwamen. Bodemonderzoek had uitge-
wezen dat de heipalen niet steunden op de zand-grintbodem maar op een zandlaag. In 
de jaren tachtig was de situatie van de kerk van dien aard dat werd besloten dat het 
voortbestaan van het kerkgebouw niet langer mogelijk was. De diensten werden tijdelijk 
gehouden in het later aangebouwde gebouw De Schakel achter de kerk. In 1985 konden 
na enige onderhoudswerkzaamheden de kerkdiensten weer plaatsvinden. Wel was dui-
delijk geworden dat afstoten van het gebouw op korte termijn moest plaats vinden. Op 9 
december 1990 werd de laatste dienst gehouden door dominee J. Brederveld. Vervol-
gens ging de gemeente over na de Groene Tuinkerk. Ongeveer een half jaar later werd de 
kerk gesloopt. 

Over het juiste adres van de Zomerlandkerk, 
van voor de annexatie, is veel onduidelijk-
heid. Volgens de bouwtekeningen moet het 
adres van de Zomerlandkerk, voor de bouw 
van de wijk Zomerland, de Johan in ’t Velt-
straat zijn. Volgens andere bronnen moet 
het, het Burgemeester Hazenbergplein zijn. 
Een zoektocht in het archief van de kerk als-
mede van de burgerlijke gemeente IJssel-
monde, geeft geen duidelijkheid. 

Het uitbreidingsplan Zomerland werd op 16 
augustus 1956 door de gemeenteraad van 
Rotterdam aangenomen en zou 630 woningen gaan omvatten. 

Op 15 juli 1958 werd pas de eerste paal wordt geslagen voor woningen op het Zomer-
land. Het betrof achttien flatwoningen, negen eengezinshuizen en zes garages in het Zo-
merland te IJsselmonde. Op 8 augustus van hetzelfde jaar werd ook aangevangen met de 
bouw van nog eens 21 eengezinshuizen. In 1962 was de bouw voltooid en waren alle 
woningen inmiddels bewoond. 

De Zomerlandkerk ongeveer 1939 

Bouw woningen in Zomerland  
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

Kalender Oud-IJsselmonde  

Stijlvole, grote kalender op A4-formaat met foto’s en quotes van Oud-IJsselmonde. Iedere maand is 
een feest om naar te kijken. De kalender is voorzien van Nederlandse feest- en gedenkdagen. Het 
formaat van de kalender: 21 x 29,7 cm. De kalender wordt gemaakt door de Facebook-pagina Oud-
IJsselmonde in samenwerking met de Posterkamer. De foto’s die in de kalender zijn gepubliceerd zijn 
gemaakt door de leden van de Facebookgroep, net als de geschreven quotes. 

Hoe is de kalender te bestellen? 

We willen eerst graag weten of er interesse is om de kalender te laten drukken. U kunt uw interesse 
aangeven door uzelf aan te melden via onderstaande weblink. Het inschrijven voor de kalender is 
geheel vrijblijvend. Wanneer er voldoende animo is (minimaal 50) zal de drukker contact met u opne-
men voor het vervolg. De richtprijs is € 7,95. 

 
https://deposterkamer.nl/winkel/uncategorized/kalender-ijsselmonde-2020 

100 jaar sociale woningbouw in Heerjansdam,  
Bouwen, beheren en verbeteren van sociale huurwoningen door woningbouwvereniging 

‘Heerjansdam’ 1919-2019 

Kees Brinkman, Woningbouwvereniging Heerjansdam, 2019 

De geschiedenis van de woningbouwvereniging ‘Heerjansdam’ en hun verrichtin-
gen in Heerjansdam op het gebied van de bouw en het onderhoud van sociale 
huurwoningen binnen die gemeente. 

Geschiedenis van de Polders Nieuw-Bonaventure, Mookhoek en Trekdam 

de wijze van bemaling dier polders benevens hunne bestuurders  
W.H. van Bilderbeek, dijkgraaf van de polder Nieuw Bonaventura C.S. 

Ontstaan en verdere geschiedenis van de polders Nieuw Bonaventura, Mookhoek 
en Trekdam, geschreven door de toenmalige dijkgraaf van de polder Nieuw Bona-
ventura, de heer W.HJ. Van Bilderbeek.  

Voorouders in beeld, Stamboon en familiegeschiedenis 

Rob van Driel, TELEAC/NTR i.s.m. het CBG, Utrecht, 1997  

Mooi boek ontwikkeld door de omroep TELEAC in samenwerking met het Centraal 
Bureau voor Genealogie te Den Haag, waarin alle facetten van genealogisch onder-
zoek worden belicht. Ook wordt ingegaan op hoe na al het onderzoek de resultaten 
kunnen worden verwerkt tot een mooie familiegeschiedenis.  
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Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
 
Bezoekadres: Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam 
Postadres: Brittenoord 32, 3079 KB Rotterdam 
Website: www.streekarchiefijsselmonde.nl 
E-mail: info@streekarchiefijsselmonde.nl 
Telefoon: (010) -  4829768 (alleen tijdens openingstijden)      

 

    ANBI: De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is erkend als 
    (Cultureel) Algemeen Nut Beogende Instantie. Fiscaal nummer: 8160.43.541. 
 

Bestuur: 
Voorzitter:  G. (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. Woensdag alleen op afspraak. Het Streekarchief 
kent een Zomer- en een Kerstsluiting (zie de website voor mededelingen omtrent de ope-
ningstijden en sluitingen) 
 
Rekeningnummer:  NL 21 INGB 0005515644 
Kamer van Koophandel: 41128213 
 

Bereikbaarheid: 
Eigen Vervoer: 
Rondom Winkelcentrum Keizerswaard is er voldoende (betaalde) parkeerruimte. U kunt 
ook gebruik maken van het parkeerdek boven de winkels of van de parkeergarage. Volg de 
ANWB borden Parkeren Keizerswaard Noord om bij de parkeergarage te komen.  
Openbaar Vervoer: 
Bij het OV Knooppunt Keizerswaard hebben tramlijn 2 en 23 en de buslijnen 70, 76 en 83 
hun halte. Aan de Groeninx van Zoelenlaan (halte Keizerswaard) stoppen buslijnen 90, 91, 
143, 144, 183 en 691.  
 

Losse nummers: 
Wilt u een exemplaar van deze nieuwsbrief nabestellen? Dat kan dan voor € 3,50 incl.  
Verzendkosten. 

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

