
DE STRAATNAMEN VAN ROTTERDAM

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN (2)

DOOR J.C. OKKEMA

In het vorige jaarboekje werden lijsten met aanvullingen op en ver-
beteringen van de tekst van het in februari 1992 verschenen boek
'De straatnamen van Rotterdam' opgenomen. Ook in deze jaar-
gang treft u deze lijsten aan.

De eerste lijst betreft de namen die in 1992 aan nieuwe straten
zijn gegeven alsmede de namen die in dat jaar zijn ingetrokken.
Het aantal namen is in de loop van 1992 aanzienlijk toegenomen.
Die toename is voornamelijk te danken aan de naamgeving van
een groot aantal straten in de nieuwe wijk Prinsenland. Deze stra-
ten vormen de zogenaamde 'vrouwenbuurt' met namen ontleend
aan bekende vrouwen, waarvan de meesten op enigerlei wijze een
relatie met Rotterdam hadden. Onder de nieuwe namen is naast de
datum van het B&W-besluit ook de wijkaanduiding vermeld zoals
deze voorkomt in de CBS-wijkindeling (zie 'De straatnamen van
Rotterdam', blz. 24).

De aanvullingen op en verbeteringen van de tekst van het ge-
noemde boek zijn in de tweede lijst vermeld. Het onderzoek naar
verdwenen straatnamen in Rotterdam en de geannexeerde gemeen-
ten gaat nog regelmatig door. Dank zij een indiceringsproject bij
de Gemeentelijke Archiefdienst, waarbij bestanden van het Oud
Notarieel Archief en het Weeskamerarchief systematisch worden
doorgenomen, zijn verschillende nog onbekende namen van stra-
ten en stegen in de oude Rotterdamse binnenstad aan het licht ge-
komen. Het betreft veelal namen die in de 16de en 17de eeuw
slechts korte tijd hebben bestaan. In de meeste gevallen zijn deze
in latere jaren door andere namen vervangen. Daarnaast ontvin-
gen we van enige lezers reacties. Deze zijn eveneens in de lijst ver-
werkt. Is de straatnaam in het boek aan de orde geweest, dan is
het paginanummer opgenomen waarop de naam wordt vermeld.

I. Overzicht van nieuwe en verdwenen straatnamen volgens
besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders.
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Nieuwe straatnamen:

Abraham Burgdorfferstraat
B&W 21 april 1992. (3 98)
Abraham Cornelis Burgdorffer, 1862-1932, directeur van Ge-
meentewerken 1910-1922. Hij had de leiding bij de aanleg van de
IJsselhaven, de Lekhaven, de Keilehaven en het eerste gedeelte van
de Waalhaven. Voorts werd onder zijn leiding het vliegveld Waal-
haven ingericht.

Adenauerstraat «
B&W 14 augustus 1992. (J48)
Konrad Adenauer, 1876-1967, Duits staatsman. Eerste bondskan-
selier van de Bondsrepubliek Duitsland 1949-1963. Hij was in 1945
medeoprichter van de CDU.

\/ Adrienne Solserpad «^*v~—v*~^
B&W 21 april 1992. (J48) /
Engelina Adriana Solser, 1873-1943, variété-artieste, soubrette en
humoriste, geboren in Rotterdam en aldaar regelmatig werkzaam
in de Circus Schouwburg.

Agnes Cantastraat ,
B&W 21 april 1992. (J48)
Agnes Catharina Canta, 1888-1964, Rotterdams schilderes, etster
en lithografe.

. y Alida Tartaud-Kleinstraat
B&W 21 april 1992. (J48) / ^
Alida Johanna Maria Tartaud-Klein, 1873-1^34, toneelspeelster.
Speelde tot 1926 in Rotterdam bij verschillende toneelgezelschap-
pen. Van 1926 tot 1929 had zij met haar echtgenoot Frits Tartaud
de leiding van het Rotterdamsch Tooneel.

V Alie Smedingpad . /
B&W 21 april 1992. (J48)
Aaltje van Wijhe-Smeding, 1890-1938, schrijfster. Ze was van
1926 tot 1928 in Rotterdam woonachtig.

Alkmaardermeer
B&W 14 augustus 1992. (J66)
Meer in Noord-Holland.
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V/ Annie van Kesstraat
B&W 21 april 1992. (J48)
Johanna Martina van Ees, 1893-1970, toneelspeelster. Ze was o.a.
van 1922 tot 1938 verbonden aan het Verenigd Rotterdamsch-
Hofstad Toneel. Grote bekendheid kreeg ze door haar rol van
Boefje in het toneelstuk naar het gelijknamige boek van de Rotter-
damse auteur M.J.Brusse.

Annie Salomonspad
B&W 21 april 1992. (J48)
Anna Maria Francisca van Wageningen-Salomons, 1885-1980, ro-
manschrijfster en dichteres, geboren te Rotterdam.

\ / Antonie Bodaanweg /
B&W 21 april 1992. (3 98) v
Antonie Hubertus Bodaan, 1914-1940, reserve-eerste luitenant-
vlieger van het Wapen der Militaire Luchtvaart. Hij is gesneuveld
tijdens de Duitse aanval op het vliegveld Waalhaven op 10 mei
1940.

Allleesfraaf
B&W 28 augustus 1992. (J48)
Clement Richard Attlee, 1883-1967, Brits politicus. Minister van
Oorlog 1924, Postmaster-General 1930, Lord Privy Seal (1940) en
plaatsvervangend eerste minister voor de dominions (1942) in het
coalitiekabinet van Churchill, eerste minister 1945-1951.

\ | Bernard de la Failleboeht .,c<
B&W 14 augustus 1992. (F60) - * 1^
Bernard de la Faille, schout en secretaris van Schiebroek
1778-1795.

Charles de Gaullestraat , ^ * ^
B&W 14 augustus 1992. (J48) ^
Charles André Joseph Marie de Gaulle, 1890-1970, Frans generaal
en staatsman. Leider van de 'Vrije Fransen' tijdens de Tweede
Wereldoorlog, voorlopig staatshoofd 1944-1946, president van de
Vijfde Republiek 1959-1968.

Clara Egginkstraafl
B&W 21 april 1992. (J48)
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Clara Hcndrika Catharina Clementine Helene Eggink, 1906-1991,
dichteres en schrijfster. Ze was van 1909 tot 1928 in Rotterdam
woonachtig.

y/ Coba Kellingpad
B&W 21 april 1992. (J48)
Jacoba Kelling-Kuitert, 1893-1970, toneelspeelster. Na de Tweede
Wereldoorlog was ze jarenlang verbonden aan het Rotterdams To-
neel en het Nieuw Rotterdams Toneel.

^/ Cornelia Wilbrenninckstraat
B&W 21 april 1992. (J48)
Cornelia Constance Wilbrenninck, 1898-1985, directrice van het
Kralingse Volkshuis 1922-1946, oprichtster van de Kralingse speel-
tuin.

V Cornells Reeuwijkbocht /*"
B&W 14 augustus 1992. (F60) '
Cornelis Reeuwijk, ambachtsbewaarder van Schiebroek in de eer-
ste helft van de 18de eeuw.

^ Corrie Hartonglaan
B&W 21 april 1992. (J48)
Hendrina Cornelia Hartong, 1905-1991, danseres, danspedagoge
en choreografe. Ze was onder meer directrice en docente van de
Rotterdamse Dansschool en de Rotterdamse Dansacademie 1931-
1967.

I
w

B&W 14 augustus 1992. (F60)
Dirk Swarteveldplein

Dirk Swarteveld, ambachtsbewaarder en schepen van Schiebroek
in de eerste helft van de 18de eeuw.

* Driemanssteeweg
B&W 10 juli 1992. (P78)
De naam is ontleend aan de boerenhofstede 'De Driemanssteê' aan
de Charloisse Lagedijk.

yj Dwarskulk
B&W 3 juli 1992. (T03)
Voor de betekenis van de naam, zie Kulkweg ('De straatnamen
van Rotterdam', blz. 233).
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rasmusbrug
B&W 18 februari 1992. (A18)
Voor de betekenis van de naam, zie Erasmusstraat ('De straatna-
men van Rotterdam', blz. 123 en 124).

Golda Meirstraat \/
B&W 14 augustus 1992. (J48)
Golda Meir, 1898-1978, Israëlisch politica. Minister van Arbeid
1949-1956, minister van Buitenlandse Zaken 1956-1966, minister-
president 1969-1974.

Grimberg-Huijserstraat (M.C.)
B&W 21 april 1992. (J48)
Maria Cornelia Grimberg-Huijser, 1885-1956, koordirigente en
directrice van de Volksmuziekschool te Rotterdam. Vele jaren
leidde zij op Koninginnedag de aubade voor het stadhuis aan de
Coolsingel.

Hekendorpstraat
B&W 3 juli 1992. (N89)
Dorp in de Krimpenerwaard, behorend tot de gemeente Driebrug-
gen.

Hendrik Andriessenlaan ŷ ^ £ ^>^^^v ^-^^dA^xj^,^^»^
B&W 21 april 1992. (F65)
Hendrik Franciscus Andriessen, 1892-1981, musicoloog, organist
en componist.

Hermine Moquettestraat j yt^^*^"
B&W 21 april 1992. (J48)
Hermine Christine Hélène Moquette, 1869-1945, adjunct-archiva-
ris bij de Gemeentelijke Archiefdienst te Rotterdam 1901-1929. Ze
was een van de auteurs van het boek 'Rotterdamsche Straatna-
men, geschiedkundig verklaard'.

Ida van Dugterenhof
B&W 21 april 1992. (J48)
Ida Maria van Dugteren, 1892-1961, secretaresse van de Volks-
universiteit te Rotterdam 1918-1959.

Jan Buwaldastraat
B&W 3 juli 1992. (3 98) ^
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Jan Jouwert Buwalda, 1896-1988, sergeant-majoor-vlieger. Hij
heeft zieh onderscheiden in de strijd om het vliegveld Waalhaven
in mei 1940.
Deze straat heette voordien enige maanden Abraham Burgdorf-
ferstraat. De naam Jan Buwaldastraat was bij besluit B&W 21
april 1992 gegeven aan de straat die bij bovengenoemd besluit on-
derdeel werd van de reeds bestaande Reeweg.

Jean Monnetstraat <y ^ 6 e ^ ^ *> /
B&W 14 augustus 1992. (J48) ƒ"
Jean Monnet, 1888-1979, Frans politieus. Plaatsvervangend secre-
taris van de Volkenbond 1919-1923, lid van de voorlopige regering
De Gaulle, belast met het uitwerken en uitvoeren van plannen voor
Frankrijks naoorlogs economisch herstel 1944-1946, voorzitter
van de Hoge Autoriteit der Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal 1952-1955.

\J Johanna Breevoortstraal
B&W 21 april 1992. (J48)
Johanna Breevoort (pseudoniem van Maria Gerarda Bakhoven-
Michels), 1869-1942, schrijfster en journaliste. Veel van haar boe-
ken spelen zich af in Rotterdam of hebben deze stad als onder-
werp. Ze legde de grondslag voor de Christenvrouwenbeweging in
Nederland.

ƒ

v/

Johanna Dekhuijzenstraat ' .-r^w-' ^
B&W 21 april 1992. (J48) /
Johanna Dekhuijzen-Zeehuisen, 1890-1973, lid van de gemeente-
raad van Rotterdam 1936-1941 en 1945-1958.

Johanna van Duynstraat ^
B&W 21 april 1992. (J48)
Johanna van Duyn, 1906-1988, directrice van het Charloisse
Volkshuis.

Josine Simons-Meespad >jO^v~
B&W 21 april 1992. (J48) *
Josine Adriana Simons-Mees, 1863-1948, dramaturge, schrijfster
van een groot aantal toneelstukken, geboren te Rotterdam.

Kwelder
B&W 3 juli 1992. (T03)
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Kwelder is de in Friesland en Groningen gebruikte benaming voor
buitendijks aangeslibde grond die bij gewone vloeden niet meer
onderloopt.

\J Laan van Oud-Kralingen
B&W 21 april 1992. (J48)
De naam is ontleend aan de hervormde begraafplaats 'Oud-
Kralingen', die aan deze laan is gelegen. De laan vormde van 1965
tot 1992 een onderdeel van de Kralingseweg; daarvoor heette ze
achtereenvolgens Kerklaan en Kerkhofweg.

\J Lena Blok-Woutsstraat
B&W 21 april 1992. (J48)
Magdalena Blok-Wouts, 1903-1977, lid van de gemeenteraad van
Rotterdam 1949-1966.

Lilly van Spengehhof
B&W 21 april 1992. (J48) (
Nelly Hendrika van Spengen, 1911-1986, pianiste, claveciniste en
hoofdvakdocente aan het Rotterdams Conservatorium.

Lodewijk Pincoffsbrug
B&W 23 oktober 1992. (K87)
Lodewijk Pincoffsplein t^e^—
B&W 23 oktober 1992. (K87) J
Lodewijk Pincoffsweg
B&W 23 oktober 1992. (K87)
Lodewijk Pincoffs, 1827-1911, koopman; lid van de firma Kerdijk
en Pincoffs in verfwaren, kleurstoffen en drogerijen; oprichter en
president-directeur van de Rotterdamsche Handelsvereeniging, die
in 1874 concessie kreeg op Feijenoord havenwerken uit te voeren.
Na zijn faillissemept in 1879 vluchtte Pincoffs naar de Verenigde
Staten. Het oostelijke gedeelte van de Lodewijk Pincoffsweg heet-
te van 1973 tot 1992 Cargadoorstraat.

Lotte Stam-Beesestraat
B&W 21 april 1992. (J48)
Charlotte Ida Anna Stam-Beese, 1903-1988, 'stedebouwkundig
hoofdarchitect bij de Dienst Stadsontwikkeling te Rotterdam
1946-1971. Ze ontwierp de wijken Kleinpolder, Pendrecht, West-
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punt, Zalmplaat, Het Lage Land en Ommoord.

Marie van Eijsden-Vinkstraat , ce^v^
B&W 21 april 1992. (J48)
Maria Hélène Hendrika Louise van Eijsden-Vink, 1864-1953, to-
neelspeelster. Ze was van 1882 tot 1924 verbonden aan verschillen-
de Rotterdamse toneelgezelschappen, o.a. het gezelschap Le Gras
en Haspels en het Rotterdamsch Tooneel.

Mary Zeldenrust-Noordanuslaan ^ ^ ^ _
B&W 21 april 1992. (J48) ^
Mary Zeldenrust-Noordanus, 1928-1984, oprichtster en directrice
van het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek te Rotter-
dam, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Her-
vorming 1962-1968.

Mia van Yperenstraat /
B&W 21 april 1992. (J48)
Maria Willemina van Yperen, 1924-1991, voorzitter van de deelge-
meente Prins Alexander 1975-1984.

Noordergors
B&W 3 juli 1992. (T03)
Gors is de benaming voor buitendijks aangeslibde grond die bij ge-
wone vloeden niet meer onderloopt.

Noordewier-Reddingiuslaan (A.) ^6^f~~
B&W 21 april 1992. (J48)
Alida Noordewier-Reddingius, 1868-1949, oratorium- en liedzan-
geres. Vanaf 1929 was zij werkzaam als zangpedagoge.

Pieter Rosemondweg U^^~ /«r.
B&W 14 augustus 1992. (F60)
Pieter Rosemond, schout en secretaris van Schiebroek 1731-1778.

Poldermeesterstraat
B&W 14 augustus 1992. (N83)
Lid van een polderbestuur.

Prinsenland
B&W 3 juli 1992. (J44, 48)
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Wijk in de Prins Alexanderpolder, waaraan de naam is ontleend.

\l Riet Blom-Mouritsstraat ŷ #j£ c^u^>v **^w - ^[^^. .«^-v
B&W 21 april 1992. (J48) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 /^-
Maria Blom-Mourits, 1921-1988, lid van de gemeenteraad van
Rotterdam 1961-1974.

V/ Riet Hof-Brouwerstraat
B&W 21 april 1992. (J48) ƒ
Maria Johanna Hof-Brouwer, 1931-1984, lid van de gemeenteraad
van Rotterdam 1974-1984.

y Riet Schoolenbergpad ^ * ^ ^ " J
B&W 8 mei 1992. (J48) ^
Frederika Schoolenberg-Baars, 1930-1982, raadslid van de deelge-
meente Prins Alexander 1976-1982.

vy Taandersplein
B&W 3 juli 1992. (C23)
Voor de betekenis van de naam, zie Taandersstraat ('De straatna-
men van Rotterdam', blz. 390).

^| Tegelplaats
B&W 3 juli 1992. (D55)
Luchthaven bij Berlijn.

y| Vegastraat
B&W 16 oktober 1992. (N83)
Wedstrijdzeilboot.

\ j Watermanweg
B&W 16 oktober 1992. (J67)
Sterrenbeeld.

. ƒ Willem Versteeghstraat
^ B&W 21 april 1992. (3 98)

William Carel Johan Versteegh, 1886-1981, heeft van de eerste ge-
neratie luchtvaartpioniers veruit de grootste bijdrage geleverd aan
de ontwikkeling van het Nederlands vliegwezen.
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^* Zuidergors
B&W 3 juli 1992. (T03)
Zie Noordergors.

Vy Zuster Haaijerplantsoen
B&W 21 april 1992. (J48)
Maria Petronella Catharina Haaijer, 1905-1981, evangelisteen so-
ciaal werkster te Rotterdam. Oprichtster van de Stichting tot be-
hartiging van Evangeliserende Sociale Arbeid 'De Reddingboot'.

1/ Zijdewindeplein
B&W 3 juli 1992. (Bil)
Voor de betekenis vaiL.de naam, zie Zijdewindestraat ('De straat-
namen van Rotterdam', blz. 461).

Verdwenen straatnamen:

Abraham Burgdorfferstraat
B&W 21 april 1992.
Bij besluit B&W 3 juli 1992 werd de naam gewijzigd in Jan Buwal-
dastraat.

V Cargadoorstraat (blz. 87)
B&W 22 juni 1973.
Bij besluit B&W 23 oktober 1992 werd de naam gewijzigd in Lode-
wijk Pincoffsweg.

\/ Hartelsluis (Kleine) (blz. 163)
B&W 8 november 1967.
Bij besluit B&W 3 juli 1992 werd de naam ingetrokken.

V Hellouwstraat (blz. 167)
B&W 27 mei 1960.
Bij besluit B&W 3 juli 1992 werd de naam ingetrokken.

Maashavenstraat (blz. 254)
B&W 29 juli 1927
Bij besluit B&W 3 juli 1992 werd de naam ingetrokken.

Tweestedenstraat (blz. 401)
B&W 8/26 september 1911.
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Bij besluit B&W 3 juli 1992 werd de naam ingetrokken.

Vliethaven (blz. 418)
Bij besluit B&W 3 juli 1992 werd de naam ingetrokken.

Willem Versteeghstraat
B&W 21 april 1992.
Bij besluit B&W 3 juli 1992 werd de naam ingetrokken.

y \ II. Aanvullingen op en verbeteringen van de tekst in het boek 'De
^ straatnamen van Rotterdam'

ij

straatnamen van Rotterdam

Alberta Wellingpad (blz. 35)
De wijkaanduiding moet zijn H37 in plaats van C37.

J Aleidisstraat (blz. 36)
Deze straat ligt niet in de wijk Beverwaard (N 90), maar in de wijk
Middelland (B 25).

. Blankvoorn (blz. 63)
1/ De naam van deze straat moet zijn: Blankvoornstraat.

y Hefbrug
(K 88)
Naam waaronder de Koningshavenbrug, de spoorbrug over de Ko-
ningshaven, algemeen bekend staat. De naam wordt ook vaak af-
gekort tot 'de Hef'.

\ / Hoornweg (blz. 183)
De naam Hoornweg kan ook zijweg betekenen, in dit geval een zij-
weg van de Rotterdamse Rijweg.

\J Kipstraat (blz. 217)
Kip is een middelnederlands woord voor een pak huiden. Het is
heel goed mogelijk dat de straatnaam hieraan is ontleend. De
historicus R.J.Koopmeiners suggereert dat hier de eerste huiden-
markt werd gehouden.

V/ Oude Hooislag (blz. 182)
Was oorspronkelijk een pad dat door de duinen naar het hooiland
liep.
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V Schansstraat (1ste, 2de en 3de) (blz. 351)
In de tekst staat abusievelijk vermeld dat de 1ste Schansstraat
vroeger onder de naam Pietersstraat (en andere namen) voor-
kwam; dit moet zijn 2de Schansstraat.

ŷ Zevenkamp (blz. 455)
Deze wijk dankt haar naam aan de boerderij 'Zevenkamp', die tot
omstreeks 1980 aan de Schollevaartseweg in Capelle aan den IJssel
lag. De boerderij lag even ten zuiden van de rijksweg (Hoofdweg)
en de wijk Zevenkamp. Ze werd kort na de drooglegging van de
Prins Alexanderpolder gebouwd. De naam werd gegeven door de
gemeente Capelle aan den IJssel, die deze wijk zelf wilde bebou-
wen voordat het gebied naar Rotterdam overging.

Verdwenen straatnamen:

V Bornestraat / > ^ _ . _ , ^ ^ , ^ ^ - 4
B&W 3 april 1925.
Een borne of born is oorspronkelijk een vanzelf uit de grond op-
borrelende wel. Bij besluit B&W 7 januari 1927 werd de naam ge-
wijzigd in Iependaal.

v Cornells Jobssteeg
Steeg in de Oppert bij het Hofpoortje. Ze is genoemd naar Corne-
lis Jobsz., die eigenaar was van enige huisjes in de steeg. De naam
komt in 1621 voor.

/ Couwenburgslaan z t ^ A ^
Laan op het voormalige Couwenburgseiland, gelegen langs de
stadsgracht tussen de brug over de Rotte en de brug over de Karne-
melkshaven. De laan wordt in een akte van 1741 vermeld. Zie voor
nadere gegevens over het Couwenburgseiland 'De straatnamen
van Rotterdam', blz. 96-97.

jt/ Dirck Jansz. van Colensteeg
Steeg in het Hang ter hoogte van de Wezenbrug. Ze dankt haar
naam aan Dirck Jansz. van Colen (Coelen of Ceulen), t 1602, lid
van de vroedschap, eigenaar van de huizen in de steeg. In 1591 is
er sprake van een huis 'in de stege bij Dirck Jans van Colen uijtge-
geven'.

Dirk Langendijkstraat (blz. 490)
Deze straat vormt thans geen onderdeel van de Willem Buyte-
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wechstraat, doch ze is geheel verdwenen. Ze liep ten oosten van de
Pieter de Hoochweg langs de voormalige rooms-katholieke be-
graafplaats van de Westzeedijk naar de Willem Buytewechstraat.

Dop Jorissteeg
Steeg in het Hang. De naam komt in 1623 voor. Vermoedelijk is
dit dezelfde steeg als die, welke bekend stond onder de namen
Fonteinsteeg en Doppensteeg (zie 'De straatnamen van Rotter-
dam', blz. 498).

Drie Haringsteeg
Steeg in de Rijstuin. Ze dankt haar naam aan het huis 'De Drie
Haringen', dat op de hoek van deze steeg stond. De naam wordt
in 1611 vermeld.

Flankstraat
B&W 3 april 1925.
Het woord flank heeft hier de betekenis van zijkant. De straat lag
oorspronkelijk aan de zijkant van Tuindorp Vreewijk.
Bij besluit B&W 7 januari 1927 werd de naam gewijzigd in Fran-
kendaal.

Geerstraat
B&W 3 april 1925.
Met 'geer' wordt hier het schuin aflopende gedeelte van een stuk
land bedoeld. Zie ook Langegeer ('De straatnamen van Rotter-
dam', blz. 239). Bij besluit B&W 7 januari 1927 werd de naam ge-
wijzigd in Meiendaal.

Gordelplein
B&W 3 april 1925.
Gordelweg
B&W 3 april 1925.
Gordel heeft hier de betekenis van rand. Het plein en de weg lagen
oorspronkelijk aan de rand van Tuindorp Vreewijk.
Bij besluit B&W 7 januari 1927 werd de naam Gordelplein gewij-
zigd in Bongert en de naam Gordelweg in Beukendaal.

Harnasstraat
B&W 3 april 1925.
Een harnas behoorde tot de wapenrusting van een krijgsman. Bij
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besluit B&W 12 mei 1925 werd de naam gewijzigd in Klosstraat.

V/ Helmershofje
Hofje in de Zwarte Paardenstraat tussen de Witte de Withstraat
en de Boomgaarddwarsstraat. De naam is door de volksmond ge-
geven, vermoedelijk naar de scheepmaker Antoni Heimer, 1811-
1898, die jarenlang in en naast dit hofje woonde. Tevens hebben
verschillende leden van de familie Heimer bij het hofje gewoond.
Het hofje is omstreeks 1962 gesloopt.

Kie/elstraat
B&W 3 april 1925.
Kiezel is de naam voor kleine rondachtige harde stenen. Bij besluit
B&W 7 januari 1927 werd de naam gewijzigd in Olmendaal.

Kleine Wijnstraat
Andere naam voor de Korte Wijnstraat. Deze naam komt in een
akte uit 1625 voor.

\y Kurasstraat
B&W 3 april 1925.
Een kuras is een borst- en/of rugharnas, oorspronkelijk van leer,
dat door de kurassiers werd gedragen. Bij besluit B&W 12 mei
1925 werd de naam gewijzigd in Kegelstraat.

Lansstraat
B&W 3 april 1925.
Een lans is een stootwapen, bestaande uit een lange schacht met
metalen punt, dat de ridders in de strijd gebruikten.
Bij besluit B&W 12 mei 1925 werd de naam gewijzigd in Ko-
kerstraat.

Marckensteeg
Steeg in de Oppert. Ze wordt in 1617 onder deze naam vermeld.
Het is vrijwel zeker dat dit dezelfde steeg is als de Makeleinsteeg
of Henrick Mackcnsteeg. Zie 'De straatnamen van Rotterdam',
blz. 545-546.

vy Middelhoofd
Het middelste van de drie havenhoofden in Delfshaven, gelegen
tussen de Voorhaven en de Achterhaven. Op dit hoofd staat de
molen 'De Distilleerketel'.
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Schakelstraat
B&W 3 april 1925.
Schakel heeft hier de betekenis van verbinding. Bij besluit B&W
7 januari 1927 werd de naam gewijzigd in Berkendaal.

Timmermansgang
Steeg in de Gedempte Bierhaven. Deze dankte haar naam aan de
timmerlieden, die daar hun bedrijf uitoefenden.

Tollenspark
De naam die de volksmond gaf aan het Park aan de Westzeedijk
nadat daarin in 1860 het standbeeld van de dichter Hendrik Tol-
lens was onthuld.

\ / Vizierstraat
B&W 3 april 1925
Een vizier is de klep of schuif ter afsluiting van de openingen in
een helm, door de ridders in de strijd gedragen.
Bij besluit B&W 12 mei 1925 werd de naam gewijzigd in Wie-
Ierstraat.

1/ Westerse Dwarshaven
Oude naam van de Glashaven, die voorkomt in een akte uit 1620.
Zie over de Glashaven 'De straatnamen van Rotterdam', blz. 145.

\ / Wilhelminahofje
Hofje in de Zwarte Paardenstraat tussen de Witte de Withstraat
en de Boomgaarddwarsstraat. De naam is door de volksmond ge-
geven. Wie deze Wilhelmina was is niet bekend. Het is heel goed
mogelijk dat ze een van de bewoonsters van het hofje was.

Zavelstraat
B&W 3 april 1925
Zavel is een grondsoort bestaande uit klei en zand. Bij besluit
B&W 7 januari 1927 werd de naam gewijzigd in Eikendaal.
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