
Pagina 31

 

In 1395 t/m 1398 heeft Beyen Beyenszn van Driel (1378 -1452) een stuk grond in pacht 

gekregen van Zweder van Abcoude, Heer van Putten, voor een bedrag van 3 kapoenen per 

jaar. Het stuk grond lag langs de dijk tussen Poortugaal en Deyffel. 

 

Jacob van Gaesbeek heer van Putten en Strijen (1400 -1459). 

 

Willem VI graaf van Holland ook wel Willem van Oostervant genoemd ( 1404 – 31 mei 

1417). 

In 1408 was Jan Jans van Driel Heemraad in Sandelingen Ambacht. 

 

 
 

Gouden tuin munt geslagen voor Willem VI graaf van Holland. 

 

In 1413 wordt de Karvelsedijck genoemd in een transportakte, daar noemen ze het een 

binnenwaterkering. De dijk is genoemd naar een stuk land in ’s-Gravenambacht het 

“Karrevelt”. 

 

Jacoba van Beieren (1417 – 1433). 

 

Op 19 november 1421 werden er door de 2
e
 Sint-Elisabethsvloed 72 dorpen in Holland en 

Zeeland door het woeste water verzwolgen. 

 

 
 

2
e
 Sint Elisabethsvloed. 
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Philips de Goede, graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen, hertog van Bourgondië (1433 

– 15 juni 1467). De Nederlanden werden meer verbonden met elkaar, Vlaanderen, Holland en 

Zeeland. Dit kwam, doordat de moeder van Philips, Margaretha van Beieren, was getouwd 

met Jan van Bourgondië, (Jan zonder Vrees). Philips was hun enige zoon. Hij was in 1413 

aanwezig op de conferentie van Antwerpen, hij droeg toen de titel graaf van Charolais.  

Philips hervormde het bestuur van de graafschappen en stichtte in 1430 de orde van het 

Gulden Vlies. 

 
 

Philips de Goede getooid met de versierselen van Het Gulden Vlies. 

 

21 september 1434 ondertekende en zegelde de zoon van Beijen Beijensz van Driel, Doen 

(Doedijn) Beijensz van Driel, na de 2
e
 Sint Elizabethsvloed de bepaling inzake de dijk- en 

waterschapsrechten. 

  

Citaat uit die acte in het huidige Nederlands: “Op 6 augustus 1454 gaf Philips de Goede 

Hertog van Bourgondië, graaf van Henegouen, Holland en Zeeland land uit om te bedijken 

aan Boudewijn Hart. Onze stadhouder en de raad van Holland besluiten, dat het aanwassende 

land voor het voormalige Oostambacht van Catendrecht, met de Kieshied en de droge dijk 

(Harsdijk), zover als de aanwas strekt, ten oosten van de Karrevelse dijk (Jachtdijk), via de 

dijk tot aan Rhoon toe. Voorts zuidwaarts, via de Cortambachschendijck (Groenendijk). 

 

Het duurt nog 3 jaar voordat het besluit wordt uitgevoerd. 

Jacob, heer van Gaesbeeck, Apcoude, Putte en Stryen, oorkondt in 1457 aan Boudewijn Hars 

Bouwdewijnszoon van der Woert en diens nakomelingen gegeven te hebben, het aanwassende 

land, liggend voor het Corte-Ambacht, met de Kyffseten (Keisheid) en met de droge dijk, 

zover als dit ambacht oostwaarts strekt van de Carreneelsche dijk (Karvelschedijk) tot Roen 

(Rhoon), om te bedijken tot zomerland, en tiendvrij te bezitten, onder bepaling dat de 

oorkonder zich de lage en de hoge heerlijkheid behoudt. 
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Letterlijk citaat uit de oorkonde: “ Jacob, heer van Gaesbeeck, Apcoude, Putte en Stryen, 

oorkondt aan Geryt van Abbenbrouck en diens nakomelingen gegeven te hebben de 

ambachtsheerlijkheid van Geryts vader, nl. Boudewijn Hartsland, geheten Gravenambacht, 

met de Carrenelschedijk (Karvelschedijk) en de Heijden, gelegen in het land van Portyngael 

(Poortugaal), met al het aanwassend land dat daar thans bij behoort, of in de toekomst bij 

behoren zal, strekkend zuidwaarts tot het diepste punt van het laagwater, en vandaar 

oostwaarts, langs de laagwaterlijn- tot Roeden (Rhoon), om te bedijken en daarna tiendvrij te 

bezitten. 

 
 

Jacob baron van Gaesbeke. 

 

Philips bezocht de graafschappen Holland en Zeeland maar een enkele keer, hij regeerde zijn 

gebieden op afstand.  

 

Karel de Stoute (1467 – 1477) de zoon van Philips de goede, ging zich in 1457 al bemoeien 

met het bestuur van Holland en Zeeland, hoewel hij zijn vader pas in 1467 opvolgde. Hij werd 

toen graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen en Hertog van Bourgondië. 

 

In 1460 geeft Karel uit naam van zijn vader de opdracht om de nog niet opnieuw bedijkte 

gedeelten van de Riederwaard te gaan herbedijken, aan de grondheren Mathijs de Buyser, 

Ysbrant Uyt ten Hage, Jacob Pot, Mr. Arent van der Woude en Anthony Michielsz van 

Eversdijck.  

 

Na het opnieuw inpolderen van een gedeelte van de Riederwaard, de polders van het 

Westelijk Ambacht van IJsselmonde, werd Cornelis Dirkz van Driel, van 1461 tot 1465 

heemraad van de ambachten Dirk Smeetland en Mr. Arend van der Woudensland. Hij 

bezegelde de documenten met de dubbele adelaar, een afgeleide van het wapen van 

Oostenrijk. 
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Wapen van familie van Driel.    Wapen van Oostenrijk. 

 

Doen Beijens (de jongere) van Driel (1434 – 1515) was leenman van Jacob van Gaesbeek de 

heer van Putten. 

Doen was tevens fondeur, grondlegger, van de Grote Memorielanden te Poortugaal, stukken 

land waarvan de gebruiker de kosten voor zielenmissen voor de stichter betaalde. Na de 

reformatie kwam die opbrengst ten goede aan de diaconie voor de armenzorg.  

Karel bezocht onze streken ook niet al te vaak. Hij schonk echter zijn naam aan het opnieuw 

ingepolderde ambacht van Catendrecht, aan de Oostzijde van de Koedood, dit werd in 1462 

Charlois. 

 

 
 

Karel de Stoute. 
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Maria van Bourgondië, gravin van Holland en Zeeland (1477 – 1482), werd na de dood van 

Karel de Stoute gravin van Holland en Zeeland. 

 

 
 

Maria de Bourgogne. 

 

Maximiliaan van Habsburg (1482 – 1494), bestuurde de gewesten na de dood van zijn vrouw 

Maria de Bourgogne, omdat hun zoon Philips de Schone nog te jong was. 

 

Tijdens de Jonker Fransen oorlog, 1488-1490, bezetten de Hoeken, onder aanvoering van 

Frans van Brederode, de stad Rotterdam. De Hoeken werden echter verdreven en trokken over 

ons gebied via de Hoeksewaard zich terug naar Brouwershaven. Daar werden ze verslagen 

door Jan van Egmond, de stadhouder van Holland, die optrad namens Maximiliaan. 

 

Philips I de Schone (1494 – 1506). 

Op 14 juli 1497 voer een grote vloot langs de Heij. De mensen stonden op de dijk te kijken, 

want aan boord van een van de schepen bevond zich Philips de Schone. Hij was via de 

Merwede onderweg naar Rotterdam alwaar hij zou worden ingehuldigd. Tijdens zijn 4 daagse 

verblijf in de regio bezocht hij Schiedam, sliep in Delft en Den Haag en werd ook Gouda met 

een bezoek vereerd. Dit alles onder begeleiding van zijn raadsheer Jacob van Almonde 

(nazaat van Jan van Almonde). Op 18 juli vertrok het gezelschap weer. 

 

 
 

Philips de Schone met zijn vrouw Johanna de Waanzinnige. 
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Na de dood van Philips I nam zijn vader Maximiliaan (1506 – 1515), wederom de honneurs 

waar, nu voor zijn kleinzoon Karel, die dan pas 6 jaar oud was.  

 

Keizer Karel V van Duitsland, graaf van Holland, Zeeland, koning van Spanje (1506 – 1555). 

Philips II koning van Spanje en graaf van Holland en Zeeland (1555 – 1568), werd 

afgezworen door de edelen. Sindsdien werd ons land, de Republiek der 7 Verenigde 

Nederlanden, onder stadhouderschap van Willem van Oranje-Nassau. 

 

 
 

Keizer Karel V. 

 

Lambrecht Jans Verstoup (van der Stoup) (1496 -1552) geboren in Strijen. Bij terugkeer van 

een pelgrimstocht naar Jerusalem, vestigde hij zich in Poortugaal als korenmolenaar. In 1540 

trouwt hij met Liedewij Doens van Driel. Lambrecht was tevens schout (dijkgraaf) van ’s-

Gravenambacht. 

Maertje Lambrechts Verstoup (1542 – 1580) moest in 1560 vluchten naar Strijen, omdat zij 

beschuldigd werd van ketterij, ze was aanhanger geworden van het protestantisme. 

  

Op 10 juli 1563 stonden de bewoners van de buurtschap de Heij op de zeedijk. Zij waren die 

dag getuige van de enorme brand in Rotterdam, waarbij de stad voor de helft in vlammen op 

ging.  

 

Onder Willem van Oranje ging het land langzaam over naar het protestantisme. Zo wordt in 

1567, de pastoor van Charlois verjaagd door een voormalige monnik, Jean Caleux, die was 

toegetreden tot het protestantisme volgens de leer van Calvijn. In Rotterdam werd in 1572 de 

Sint Laurenskerk protestants. In Pernis volgde men in 1580 het Rotterdamse voorbeeld.  
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7. Afdammen van de Koedood. 

               
 

1579 - Landkaart van Landmeter Jacob Coenraedts (gemeente archief Rotterdam). 

 

Op een landkaart uit 1579 van Landmeter Jacob Coenraedts wordt “De Heye” getoond met de 

afdamming van de Koedood. Het origineel van de kaart ligt in het Gemeentearchief 

Rotterdam. 

De Koedood met zijn dam gezien vanaf de Maes zijde, links is Charlois en rechts is De Heye. 

Aan de kant van Charlois komt de Robbenoordsche vliet, die loopt vanaf de Koedood naar de 

Maas, precies tegenover Delfshaven, met een sluis in de dijk. 

 

Letterlijk citaat uit de oorkonde: “Op 6 februari 1580, Jonker Jan van Matenesse, heer van 

Riviere, Opmeer etc., Jonker Abraham van Almonde, heer van Bueckelsdijk, en Claas van 

Dam, als en namens de grondheren van Charlois en Robbenoord, Jonkheer van Duveland, 

heer van Roon en Pendrecht als namens de ingelanden van Roon en Pendrecht en Jacob van 

Myrop, heer van Cabau en van ’s-Gravenambacht, namens de eigenaars van de Hey en de 

Kieffseeten oorkonden een overeenkomst gesloten te hebben inzake het afdammen van de 

Coedoot”. 

Op 29 juli 1580 wordt er een oorkonde opgesteld, waarin staat, dat: “ Jacob Wittens en 

Cornelis van Nierop een akkoord dienen te sluiten tussen de eigenaars van de Heijde, de 

Kiesheid en die van Bouwdewijn Hartsland, betreffende de aanleg en onderhoud van een 

winterdijk”. 

Op 5 augustus 1580 wordt de overeenkomst bekrachtigd.  

Willem Pauwelszoon Schilperoort was boer op Charlois en van 1595 tot 1598 hoogheemraad 

van de polder Charlois en was mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het afdammen 

aan de Koedood aan de Charloisse kant. Aan de kant van Pernis was de dijkgraaf van de 

Deijffelsbroek polder, Adriaan Zegerszoon de verantwoordelijk. 
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8. Het Coursant. 

 

In de loop der jaren ontstond er in de Merwe tegenover de sluis van de Koedood een grote 

zandplaat, zoals te zien is op een tekening uit 1623, van landmeter Daniel Schilline. Die 

zandplaat kreeg de naam “Coursant”. 

               

 
  

Coursant 1623 (origineel Gemeentearchief Rotterdam). 

 

Buiten de sluis ontstaat er aan beide zijden van de monding van de Koedood een strook die 

verzandt. Aan de Charloise kant noemt men dit het Buitenland van de Grondheren van 

Charlois en aan de Pernisse kant de Deiffelsbroeck. 

 

In 1621 word het Coursant verpacht aan Hubrecht Cornelisz Visscher voor 6 stuivers en later 

aan o.a. Huybert Pieterse. Er wordt dan riet, gras en groente verbouwd. 

 

Vanaf 1638 worden de percelen van kaden voorzien. 

 

Op 14 maart 1643 wordt de opdracht gegeven om de uitwatering van de Koedood te 

verlengen door noordwaarts door het Coursant een geul te graven en die van kaden te 

voorzien. De pachter in die tijd is Wasius van Haarlem. 

 

In bewaarde documenten uit 1648 is te lezen dat er een boomgaard voorkomt op het Courzant 

en dat in 1650 door Aert Cornelisz Vermaet op de kadijken nabij de Oosterkade een groot 

herenhuis gebouwd. 

 

In 1654 schafte Rotterdam 5 Hautsch Aulander sledespuiten aan, welke ontworpen waren 

door Hans Hautsch uit Neurenberg. 
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Vanaf 11 juni 1654 wordt de haven gegraven. 

 

 
 

Kaart uit 1654 met de polders op de zuidelijke oever van de Merwe (foto VWH). 

 

In 1660 woonde Pieter Cornelisz In’t Veld onder Charlois, hij was toen schepen (lid van de 

gemeente raad) van Katendrecht. Lena Pieters In’t Veld zijn dochter trouwde met Wouter 

Verduijn. Wouter bezat landerijen bij De Hey. 

 

Onder Charlois is het Buitenland van de Grondheren van Charlois, op de kaart goed te zien. 

Op diezelfde kaart uit 1660 zien we dat de Koedoodsehaven door het Coursant is gegraven, 

van De Kille niets meer over is dan een gewone sloot en aan weerszijden van de 

Koedoodsehaven de Schenekeldijck loopt. 

 

 
   

Kaart van Coursant 1660 (origineel gemeentearchief Rotterdam). 
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In 1664 wordt er een overeenkomst getekend tussen de Rekenkamer van Holland en de 

dijkgraven en heemraden van Rhoon, Barendrecht, Charlois, Pendrecht en de Kiesheid 

betreffende het onderhoud van de twee schenkelkaden aan weerszijden van de haven van het 

Coursant. 

 

Begin jaren 60 van de vorige eeuw, werden er tijdens rioleringswerkzaamheden en het 

aanleggen van nieuwe gasleidingen t.b.v. het aardgas, restanten van de fundatie van het 

herenhuis aangetroffen, maar ook van de muur die rond het grondgebied stond, werden 

restanten opgegraven, achter de muziektent aan de Vestastraat. Als het goed is zijn er nog 

meer restanten aanwezig, want de grond van het Rondoplein loopt daar in een kromming 

omhoog. 

 

Aert Corneilsse Vermaet werd geboren in Poortugaal en werd op 19-02-1608 gedoopt in 

Poortugaal, hij overleed op 13-06-1761 op het Coursant, als zoon van Cornelis Pietersz 

Vermaat en Aerjaentje Aertsdr van Driel. Cornelis Pietersz was schepen van Roosant, polder 

bij Pernis. De Vermaetweg op Pernis dankt aan hem zijn naam.  

Aert Cornelisse trouwde 1
e
 18 november 1640 in Poortugaal met Aagje Cornelisdr, geboren 

in 1619 in Hendrik Ido Ambacht, zij overleed in maart 1663 op het Coursant en werd op 10-

03-1663 begraven in Poortugaal. 

Kinderen uit dit huwelijk waren: 

 

1. Maria Aertsdr, gedoopt 03-07-1641 te Poortugaal, ondertrouw 25-06-1665, trouwde 

07-07- 1665 te Rotterdam Jonas Ariens Schouten, zij was toen woonachtig op 

Coursant. 

2. Cornelis Aerts, gedoopt 01-07-1643 te Poortugaal, overleden 08-05-1729, trouwde 

13-10-1675 te Rotterdam Susanna van der Meijden uit Sas van Gent 

3. Maertje Aerts, gedoopt 12-02-1645 te Poortugaal, ondertrouw 14-06-1665 Charlois, 

trouwde 07-07-1665 te Rotterdam Jonas Aerjensz Schouten (Heijmont) zij woonde 

toen op ’t Coursant 

4. Ariaantje Aerts, gedoopt 17-05-1648 te Poortugaal, ondertrouw 27-07-1674 Charlois, 

woonende op de Hey onder Charlois, trouwde 19-08-1674 te Delfshaven Aelbert 

Eijholt jongeman van Dresden in Saxen 

5. Lijsbeth (Elisabeth Aerts, gedoopt 20-03-1650 te Poortugaal trouwde 1
e
 22-05-1673 

te Pernis Johannis Latingh, trouwde 2
e
 18-04-1688 te Rotterdam Gillis Jansz 

Scharppaert wonende aan de Nieuwehaven 

6. Jannetje Aerts, geboren ca. 1655 op ’t Coersant, overleden 04-08-1719 Poortugaal, 

trouwde 1
e
 05-12-1683 te Alblasserdam Joost Pleunen, trouwde 2

e
 Pieter Bastiaans 

Capiteijn 

 
 

Wapen familie Vermaat. 
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Aert Cornelisse Vermaet ging op 7 juli 1669 voor de 2
e
 maal in Rotterdam in ondertrouw, de 

echtverbintenis vond plaats op
 
21 juli 1669 in de Nederduits Gereformeerde kerk van Pernis. 

Zijn bruid, Willemijntje Kempers, was de weduwe van Arijn Cappellenaer en woonde 

destijds aan de Schiedamsedijk in Rotterdam. 

Aert Cornelisse Vermaet overleed op 13 juni 1671 op Coursant. 

 

Na zijn dood wordt op 26 augustus 1673 de pacht overgenomen door zijn zoon Cornelis Aerts 

Vermaet. Die pacht blijkt van korte duur, na een maand komt er een nieuwe en zeer 

vermogende pachter, Aegidis Groeninx. 

 

Met ingang van 25 september 1673 wordt het gehele gors in erfpacht gegeven aan Aegidius 

Groeninx (burgemeester van Rotterdam 1689), die zich verplicht tot het bedijken van het gors 

en het onderhouden van de twee schenkelkaden op Oost en West Coursant.  

Hij mag fuiken en netten plaatsen voor het vangen van witvis, maar het was hem verboden om 

zalm of steur te vangen in het water van de grondheren van Charlois. 

 

 
 

Eduvier Fuik. 

 

 
 

Aegidius Groeninx. 
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Er waren veel geschillen (differenten) over het onderhoud aan de dijken, kaden, havens en 

waterwerken. 

 

In 1683 schafte de gemeente Rotterdam op aandringen van Aegidis Groeninx brandspuiten 

aan die waren ontworpen door Jan van der Heiden. 

 

 
 

1961 - Brandspuit vervaardigd door Jan van der Heyden, demonstratie van de bluseenheid 

711 (van Heijplaat) P. Scherpenisse, M. Terlouw en A. Boogaarts (foto P. Scherpenisse). 

 

Na de dood van Aegidis Groeninx op 14 september 1689, nam Mr. Jeronimus van Honert de 

pacht over. 

Zo’n 5 jaar later trouwde Jeronimus van den Honert met Maria Groeninx de dochter van 

Aegidis. De plechtigheid vond plaats op 31 september 1694 in de Laurentskerk in Rotterdam. 

Uit een eerder huwelijk met Elisabeth Balkenende, had Jeronimus 3 kinderen. 

 

1. Jeremias geboren 27-02-1691 Rotterdam 

2. Hendrika Josijna geboren 01-04-1692 Rotterdam  

3. Hedrik Elisa geboren 02-09-1693 Rotterdam 

 

Jeroniums kreeg samen met Maria nog 6 kinderen: 

 

4. Cornelia Egidia 1695 Rotterdam, trouwde 12-08-1720 Rotterdam Johan Mol uit ‘s-

Gravenhage 

5. Elisabeth geboren in 1697 

6. Dirk gedoopt 27-08-1699 

7. Cornelis geboren in 1702 

8. Catharina gedoopt 11-10-1703 Rotterdam 

9. Johannes geboren 29-10-1704 Rotterdam, gedoopt 02-11-1704 Rotterdam 

 

Jeroniumus overleed 16-05-1710 en werd bijgezet in een eigen kelder in de Grote kerk 

(Laurentskerk) van Rotterdam. Maria Groeninx volgde haar man op. 
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Toen Maria Groeninx overleed op 09-04-1744 werd ook zij bijgezet in een eigen kelder in de 

grote kerk van Rotterdam. Haar jongste zoon Johannes van den Honert volgde haar op. 

 

Mr. Johannes van den Honert geboren 29-10-1704 en gedoopt 02-11-1704 beide te 

Rotterdam, ging op 17-03-1748 in Rotterdam in ondertrouw met Anna van den Honert, zijn 

nicht, dochter van Dirk van den Honert en Antonia Hartman. 

 

Zij krijgen 5 kinderen: 

 

1. Maria Cornelia gedoopt 07-01-1749 Rotterdam 

2. Adriana Catharina gedoopt 06-04-1752 Rotterdam, begraven 1807-1752 Rotterdam 

3. Egida Lambertina Theodora gedoopt 20-03-1753 Rotterdam 

4. Johan gedoopt 14-08-1755 Rotterdam 

5. Dood geboren kind, begraven 13-11-1758 Rotterdam 

 

Na de dood van Johannes van den Honert op 21 augustus 1768 werd diens vrouw Anna van 

den Honert alleen bezitter van Coursant met de buitenplaats, tuinen, akkers, houtlanden en 

rietvelden. 

Anna van den Honert overleed 20 april 1789 en haar zoon Johan van den Honert werd nu de 

pachter.  

Johan bezat ook land in de Deijffelbroekpolder en was regerend Schepen van Schoonderloo. 

Johan was op 25 september 1783 in Rotterdam getrouwd met Adriana Cornelia Baartmans 

gedoopt 22-03-1763 Rotterdam wonende aan de Nieuwenhaven. 

 

Johan overleed op 8 januari 1802, zijn vrouw Adriana nam het landgoed over. 

 

Op 21 september 1844 werd de grond en de opstallen verkocht in een openbare verkoop. Het 

uitgestrekte landgoed omvatte een loyaal herenhuis, stal, arbeiderswoningen, een buitenplaats 

met vijver, moestuinen, boomgaard en griend-, bouw-, weidegronden en rietlanden. Het 

bepaalde bedrag was f 44.300,--.  

 

 
 

Gulden uit 1844. 

 

Het herenhuis werd in 1846 afgebroken. 
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Kennelijk was toch niet al de grond op het Coursant van de hand gedaan, want op 3 maart 

1854 trad Floris Johannis Groeneveld in dienst van de familie Groeninx van Zoelen als 

pachtboer in de Charloise Wijk F. Hij betrok huis 29 en woonde later Heijde VI 203, dit werd 

later de Heijschedijk 353, en nog later veranderde hetzelfde huis nog een keer van adres en 

werd het Courzandseweg 8. 

 

De gemeente Rotterdam kocht op 9 juli 1891 de Polder Courzand aan voor f 123.427,--. 

In 1911 werd er “boelhuis” gehouden te Charlois “op Hey” polder Courzand en werd de 

laatste boerderij in de polder Courzand verkocht. 

 

 
 

Heijschedijk 353, later Courzandseweg 8 (foto Aad de Wolf). 

 

Op de foto van links naar rechts: kleinzoon Floris Willem Groeneveld, Floris Johannis 

Groeneveld, achterkleinzoon Jan Groeneveld, achterkleindochter Adriana Maaike 

Groeneveld, achterkleinzoon Teunis Groeneveld, dochter Aaltje Emmetje Groeneveld, 

Kleindochter Elisabeth Koster (vrouw van kleinzoon Floris Willem), Jannetje Groeneveld 

(dochter van Dingeman Groeneveld). 

 

     
 

Jannetje Groeneveld, getrouwd met    Willem de Bruin. 
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Floris Johannis Groeneveld werd geboren op 18 februari 1831 in Strijen en overleed op 87 

jarige leeftijd op 6 februari 1919 in ’s-Gravenhage. Floris trad op 7 november 1852 te Strijen 

in het huwelijk met Elisabeth Herweijer, geboren 14 juni 1828 te Strijen en overleed op 15 

december 1901 op het Courzand op 73 jarige leeftijd. Zij was kennelijk niet naar school 

geweest, want ze kon lezen noch schrijven. 

 

 
 

Elisabeth Herweijer. 

 

Kinderen uit dit huwelijk:  

 

1. Teunis , geboren 17-02-1853 Strijen, overleden 21-05-1883 Charlois 

2. Johannis, geboren 27-04-1854 Charlois, overleden 18-06-1948 Rhoon 

3. Adriana, geboren 14-06-1855 Charlois, overleden 30-07-1855 Charlois 

4. Adrianus, geboren 11-09-1856 Charlois, overleden 09-04-1863 Charlois 

5. Dingeman, geboren 08-12-1857 Charlois, overleden 28-01-1935 Pernis 

6. Adriana Maaike, geboren 16-07-1859 Charlois, overleden 10-08-1858 Charlois 

7. Adriana Maaike, geboren 12-09-1860 Charlois, overleden 02-12-1918 Pernis 

8. Leendert, geboren 15-03-1862 Charlois, overleden 12-07-1941 Rhoon 

9. Adrianus, geboren 27-07-1863 Charlois, overleden 20-08-1863 Charlois, 

10. Adriananus, geboren 26-11-1864 Charlois, overleden 20-08-1865 Charlois, 

11. Maaike Adriaantje, geboren 06-04-1867 Charlois, overleden 16-02-1953 Pernis 

12. Elisabeth Adriaantje, geboren 06-09-1868 Charlois, overleden 19-08-1903 

Rotterdam 

13. Adrianus Floris, geboren 07-11-1869 Charlois, overleden 02-12-1946 Pernis 

14. Aaltje Emmetje, geboren 04-03-1871 Charlois, overleden? 
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9. Robbenoord polder, Plompert polder en de Waalhaven. 

 

De Zeedijk (Heysedijk) liep vanaf de Hey in Oostelijke richting naar Charlois, ging daar over 

in de Sluisjesdijk en liep daarna door tot ongeveer het Spui. 

 

 
 

ca. 1850 – Charlois. 

 

Leendert Dirksz Koster, landbouwer, trouwde in 1835 met Adriaantje van der Staay. Zij 

betrokken een woning aan de Beneden Heijschedijk. 

 

 
 

1909 - Huisjes aan de beneden Heyschedijk (foto oudheidskamer Pernis). 



Pagina 47

 

In 1900 voeren Cornelis en Gijsbert Blom als beurtschipper regelmatig tussen Heijplaat en 

Katendrecht. 

 

 
 

ca. 1900 - Het Spui met de ligplaats beurtschippers Gijsbert en Cornelis Blom. 

 

 
 

1906 - Huisjes onder aan de Heijschedijk. 

 

Op de Beneden Heijschedijk 5 (later Sluisjesdijk 103 geheten) woonden Arend Koster en 

Pietertje Keemink met hun gezin. 

De kruidenier A.Baldé had zijn winkel op de Heijschedijk 4. 

Jacob Veth en Adriaantje Schoonrok woonden Beneden Heijschedijk 174. 

In 1900 was er aan de Noordzijde van de Heijschedijk op nr.15 de Franse Petroleum 

Maatschappij Soc. Anon pour la vente de pétrole  en in 1906 werd de buurman de Pure Oil 

Company in Petroleum. Ook waren aan de Heijschedijk 21 de ziekenbarakken en het 

ontsmettingsvaartuig van het quarantaine complex Charlois gevestigd. 
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Huisjes onder aan de Heijschedijk. 

 

In 1906 werd in opdracht van de Gemeente Rotterdam aan de Charloisse kant van de 

Koedood, begonnen met het graven van de Waalhaven. Niet alleen moest een groot gedeelte 

van het Courzand, en Den Hoge oord, De Plompert en Robbenoordt wijken voor de aanleg 

van het havenbekken, het betekende ook de sloop van de Heijse huizen, die aan de oostkant 

van de Koedood lagen. 

 

 
 

1910 – Excavateur gebruikt voor de aanleg van de Waalhaven. (foto P.v.d.Hoeven). 
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1910 – Dijkverzakking Courzand (foto P.v.d. Hoeven). 

 

Door het graven van de Waalhaven ontstond er een dijkverzakking in de dijk van de polder 

Courzand. 

 

 
 

1911 – Doorgraven van de Heijschedijk op de achtergrond de BPM aan Sluisjesdijk. 

 

De haven werd in eerste instantie uitgegraven met krui- en kiepwagens. 

 

 
 

1918 - Johannes Mastenbroek (foto oudheidskamer Pernis). 
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In het blad van de ANWB, De kampioen, staat in de uitgave van 28 mei 1915 de nieuwe route 

nr. 776 van Charlois naar Pernis. 

“Door het graven van de Waalhaven kan men te Charlois niet meer rechtsaf slaan naar de Heij 

en Pernis. De wegbeschrijving wordt daarom als volgt: Te Charlois gaat men om de 

Waalhaven heen (Oostzijde en Zuidzijde), de haven aan de rechterhand houden en dan recht 

uit over de Heij naar Pernis”. 

 

 
 

Jan Koster aanleg van de kade bij pier 6 (foto oudheidskamer Pernis). 

 

 

 

1937 - Luchtfoto van de Waalhaven Westzijde, de Heij en Heijplaat (foto Aad de Wolf). 

 

Op 10 mei 1940 worden er Duitse bombardementen uitgevoerd op Vliegveld Waalhaven 

Waalhaven Westzijde ondergaat hetzelfde lot op 9 juli 1940 

Op 10 februari 1941 is de Waalhaven Noordzijde doelwit van Engelse bommenwerpers. 

Een dag later vallen er opnieuw 10 Engelse bommen en wordt er een barak beschadigd. 
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Ca. 1930 – Kruwal Waalhaven (foto www.figeeforum.nl). 

 

Op 16 juli 1941 krijgt het bedrijf Kruwal aan pier 7 een luchtaanval te verduren. 

 

Op 3 oktober 1941 is er een luchtaanval door de Royal Airforce op het spoorwegennet aan de 

Waalhaven Noord en Westzijde er vallen 8 bommen. 

 

Op 29 november 1944 was er een geallieerde luchtaanval op de Waalhaven tussen pier 7 en 8. 

 

 
 

Demagnetiseerinrichting bij pier 8 (foto A. van Engelen).  

 

Tijdens de oorlog werd er een demagnetiseerinrichting geplaatst aan het eind van pier 8. 

De stroom werd opgewekt door 2 oude treinmotoren. 

Tot begin jaren 60 werden schepen hier gedemagnetiseerd, zodat zij niet de magnetische 

mijnen aantrokken die in het Kanaal lagen. 
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Aan die kant van de pier was ook de scheepswerf van Brink gevestigd. Als het daar druk was, 

verdienden enkele werknemers van de RDM, uiteraard zonder dat de baas het wist, er in hun 

eigen tijd een centje bij. 

 

 
 

1978 Scheepswerf van Brink (foto A. van Engelen). 

 

Tot eind jaren 60 werd er bij pier 7 nog gezwommen. 

 

 
 

1966 - Strand pier 7 (foto Jannie van den Oude – de Bruin). 
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10. Stoomgemaal Jan Barendrecht. 

 

Op 5 maart 1870 wordt in het “Wapen van Rhoon”, het voormalige “Huis te Pendrecht” 

besloten tot het bouwen van een stoomgemaal t.b.v. de polders, Kiesheid, Robbenoord en de 

Plompert. Het gemaal, vernoemd naar den toenmalige dijkgraaf Jan Barendrecht, werd een 

jaar later opgeleverd. De kosten voor de bouw bedroegen f 59.990,00. 

 

 
 

Het gemaal en de buurtschap Het Sluisje (foto oudheidskamer Rhoon – Poortugaal). 

 

Het gemaal stond aan de andere zijde van de Groenendijk op het grondgebied van Rhoon. 

Leen Spoormaker was er machinist. Tevens was hij fietsenmaker en garage- pomphouder van 

de buurtschap “Het Sluisje”. 

 

 
 

Ca. 1928 - Het gemaal met het sluisje er voor (foto oudheidskamer Rhoon – Poortugaal). 



Pagina 54

 

 
 

1930 - Locatie van het stoomgemaal (foto oudheidskamer Rhoon – Poortugaal). 

 

 
 

Het gemaal aan de Koedood (foto P. van der Hoeven). 
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11. Kiesheidmolen en de Laagjesmolen 

 

De Kiesheidpolder ontstond ca. 1580 toen de Koedood werd afgedamd en de droogvallende 

gronden werden bedijkt. Op een kaart uit 1589 van landmeter Jan Symonsz, waarvan het 

origineel in het bezit is van de familie de Raadt, is de dijk te zien en de inmiddels verkavelde 

grond goed zichtbaar. Tot 1811 behoorde de polder, die ten zuiden van buurtschap De Heij 

lag, tot de ambachtsheerlijkheid ’s-Gravenambacht. 

 

 
 

De Koedood ca. 1580. 

 

Voor de waterhuishouding werd er in 1645 een poldermolen geplaatst, naar alle waarschijnlijk 

een houten wipmolen.  

 

 
 

Wipwatermolen (www.ebbedejong.nl ). 
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In 1654 werd de polder opgenomen in de boezemgemeenschap. 

 

In opdracht van de dijkgraaf en de hoogheemraden van het buitenland van Rhoon werd in 

1709 een raming van de kosten gemaakt voor het herstel van de oude molen, of indien 

voordeliger, het bouwen van een nieuwe windwatermolen.  

 

In 1717 werd uiteindelijk een nieuwe molen gebouwd, inclusief molenaarswoning. De molen 

opgetrokken uit steen en van het type grondzeiler, stond net als zijn voorganger aan de 

Koedood en bemaalde de polder Kiesheid.  

De constructie bestond uit een inwendig scheprad, een ronde bovenkruier en was een 

buitenkruier.  

 

In 1722 werd er een aanbesteding gedaan voor het legen van een vingerling (omringdijk) voor 

de Koedoodschesluis, dat gebeurde in opdracht van de dijkgraaf en hoogheemraden van 

Charlois, Rhoon, Pendrecht en De Kiesheid. 

 

In 1747 werd er in de Kiesheidpolder een nieuwe molen geplaatst, het was zoals de meeste 

poldermolens een grondzeiler. Volgens oude documenten was de molenas in mei 1792 aan 

vervanging toe en werd begin 1800 nogmaals gerepareerd. 

 

De molenaarswoning wordt in 1907onbewoonbaar verklaard, daarom wordt op 8 augustus 

1908 grond aangekocht om een nieuwe neer te zetten. 

 

 
 

1907 – Kiesheidmolen onbewoonbaar verklaart (foto H.Albrecht). 
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.  

 

1909 – Kiesheidmolen tijdens de renovatie (foto H. Albrecht). 

 

Op 28 december 1923 gaat het eigendom van de molen en van de grond van de polder over 

naar de gemeente Rotterdam.  

 

 
 

1930 - De Kiesheidmolen (foto oudheidskamer Pernis). 
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1940 - De Kiesheid molen getekend door M. Boekholt, ingekleurd door F. Visser beide 

bewoners van de Heij in de Kiesheidpolder. 

 

Vanwege de havenuitbreiding werd op 16 oktober 1947 een sloopvergunning voor de 

Kiesheidmolen afgegeven. De molen stond ongeveer op de plaats van het gedempte zwembad 

aan de Bunschotenweg. De laatste bewoners, Jacob de Raadt en zijn gezin moesten vertrekken 

en in de winter van 1947-’48 ging de molen al tegen de vlakte. 

 

Midden in de Deijffelbroekse polder liep tussen de Heijschedijk en de Deijffelschedijk de 

Laagjeskade. Aan die kade stond de Laagjeskade, die de Deijffelsbroekse polder bemaalde. 

Het water werd vervolgens via een stenen sluis op de Nieuwe Maas, die in die tijd nog 

Merwede genoemd werd. 

 

 
 

1910 - De Laagjes molen (foto Oudheidskamer Pernis). 

 

Op 16 oktober 1951 werd ook voor deze molen een sloopvergunning afgegeven, want de 

Laagjes molen moest wijken voor de Eemhaven. 
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12. Buurtschap de Heij en de polders van ’s-Gravenambacht. 

 

 

 

 Kaart van Pernis en De Hei, rechts aan de mond van de Koedood het landgoed Courzant.  

 

Beije Rutgers (Beijens) geboren 1324, overleden ca. 1400, pacht 1383 – 1384 de 

buitenlanden van de Oostbroek. 

In 1393 krijgt Beije Rutgers (Beijens) van de Heer van Putten een schuur in leen op het oord 

van s’- Gravenambacht ten oosten van Pernis.  

 

Zoals eerder vermeld is de buurtschap De Heij aan het begin van de 14
e
 eeuw ontstaan, aan de 

Karvelschedijk (Jachtdijk). Die dijk liep vanaf de Hey in Zuidelijke richting tussen de polders 

door, links de Kiesheidpolder en rechts de Boudewijn Hartslandpolder, naar het land van 

Rhoon en Pendrecht. De buurtschap eindigde bij de Groenendijk. De dijk die zijn naam te 

danken had aan een groen stuk land in het ’s-Gravenambacht het zgn. “karrevelt”, stond 

volgens een transportakte uit 1413 te boek als binnenwaterkering. 

 

Wouter Cornelisz Verduijn geboren in ca. 1500 te Charlois, bezat sinds 1542 gronden in de 

gorzen van s’-Gravenambacht. 

 

In ca. 1560 was Jan “Veerman”, die het beroep zoals gebruikelijk in die tijd van zijn vader 

had overgenomen, op het veer tussen De Heijde en Schiedam. 
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Van 1585 tot 1600 was Jan Pietersz de Raadt die getrouwd was met Neeltje Willems van 

Gaasbeek, schepen van Albrandswaard en ’s-Gravenambacht. 

 

De familie van Jan Jansz Slooff woonde in 1588 op de Heij, niet ver van slot Valckesteijn. 

 

Jan Jans Comans werd in 1590 in ’s-Gravenambacht geboren, waar hij op 21-04-1635 ook 

overleed. Hij trouwde in mei 1618 te Rhoon met Trijntje Pieters Waegemaeker. Zij werd op 

12-11-1600 in Poortugaal gedoopt en overleden in 1648 te s’-Gravenambacht. 

 

Geboren in 1601 op de Heijde, werd Bastiaan Cornelis Loosje, naast boer in de polder, ook 

schepen van ’s-Gravenambacht (1660-1676). 

 

In 1616 was Dirk Leenderts Roobol dijkgraaf van ’s-Gravenambacht. 

 

In 1622 was Adriaan Adriaansz Fonkert commissaris van de Heydijk. 

 

De kleinzoon van Wouter Cornelisz Verduijn, Wouter Hendricksz was een vermogend man. 

Hij bezat landerijen te Charlois en omgeving, met een waarde van 10.000 gulden. Zijn zoon 

Ewout Woutersz was van 1622 tot 1645 Schepen van ’s-Gravenambacht en tussen 1631 en 

1643 schepen en heemraad van de polder Deijffelsbroek en Madroel.  

 

 
 

Het familiewapen van de familie Verduijn. 

 

Jan Heijndrickz Verschoor was van 1630 tot 1660 schapenfokker op de Hey. 

 

In 1632 wordt Heijndrick Leenderts Welhouck (Groenendijk) boer aan de Groenendijk in 

de Boudewijn-Hartslandpolder. Hij trouwde datzelfde jaar met Liedeweij Bastiaansdr 

Loosje die op de Heij woonde. 

 

In de 17
e
 eeuw heeft er op de Heij een groot jachthuis gestaan. In de jaren 30 van de vorige 

eeuw verscheen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een artikel van architect J. Verheul 

over af te breken woningen. Hij beschreef o.a. de indeling van de gebouwen. Zo bestonden de 

woningen uit 2 verdiepingen, met boven de zolderetages, welke voorzien waren van twee 

afzonderlijke topgevels, die als gevelbedekking een zaagtandvormige vlechting hadden. 

Verder waren de muren gemetseld van rood - gele IJsselsteentjes. Uit de resten van 

aangrenzende oude funderingen had men opgemaakt, dat de huisjes tot een uitgebreider 

geheel moeten hebben behoord. 
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Arbeiderswoningen Heijsche dijk in de Deijffelbroekse polder (tekenaar J. Verheul). 

 

In 1647 gaf Leendert Aelbrechts Veerman de opdracht tot het bouwen van een nieuw schip. 

 

 
 

1650 - Veerkaag. 

 

In 1663 huurt Pieter Willems de Raadt een stuk land in de Kiesheidpolder. 

 

Na het overleiden van Jan Jansz Comans hertrouwde Trijntje Pieters Waegemaker op 03-

06-1635 te Barendrecht met Feijs Meesz Palsrock, die ca. 1604 te Barendrecht werd geboren 

en in 1692 in ’s-Gravenambacht overleed. Hij was van 1663 tot 1692 schout (dijkgraaf) van 

’s-Gravenambacht en heemraad van de Kiesheid. 


