Zo kwam Crooswijk aan zijn naam.

“Huys te Krooswijck” ingetekend door Pien Kuypers.
Op de plek waar nu Oude Ingang Alg. Begraafplaats Crooswijk, zich bevindt.
Sinds ik met de geschiedenis over Crooswijk begon, wilde ik al weten hoe die naam is
ontstaan! Vele feiten heb ik gevonden in
boeken uit het Stadsarchief Rotterdam.
De feiten; Verhalen vertellen over een
Romeins Tolhuis aan de Rotte. Gebouwd
in het jaar 350 na Chr. ongeveer ter
hoogte van de oude ingang “Algemene
Begraafplaats Crooswijk”. Een Tolslot is
een versterkt huis of toren die door de
Romeinen werd gebruik om de
Scheepvaart op de Rotte te laten betalen
voor het de bescherming op deze vaarroute.
Op de tekening zie je;
linksonder; – Slot Bulgersteyn,
midden; Het hof van Weena.
rechtsonder;
Het Slot Honingen, (Cralingen)
Boven-midden; Langs de Rotte,
de toltoren, het Duifhuis.
De Algemene Begraafplaats
bestond toen nog niet die werd in
1832 in gebruik genomen
Omdat dit gedeelte van
Holland,50 jaar voor Christus nog allemaal moeras was konden de Romein pas later
verder trekken om ook dit gedeelte van Holland te bezetten. Als ze een gebied in
bezit hadden genomen werden er Toltorens of Forten gebouwd en hun families die

achter hun aan kwamen gingen daar ook wonen, want de gewone soldaten die bleven
altijd op hun post, terwijl de veldheren o.a. Julius Caesar dikwijls naar Rome gingen.
Soldaten hadden hun hele huisraad bij zich. Waaronder zaailingen om groenten te
verbouwen. Rondom de toltorens groeide soms flinke nederzettingen die ook weer
ander bevolking aantrokken.
Zo ontstond er een nederzetting, wat later Krooswijck werd genoemd.
Maar hoe is de naam Krooswijck ontstaan! De Romeinen hadden ook stekken van
fruitbomen de “prunes cerasifera nigra” bij zich, daar maakte ze o.a. wijn van.

De naam “prunes cerasifera nigra” was voor de boeren niet uit te spreken en werd
verbasterd in Kroosje of Kersenpruim genoemd. Zo werden de pruimen in de
volksmond Krosen genoemd en de naam Krosen vele malen verbasterd in Kroesing,
Kroefing, Kroefik of Kroeswijk, het werd uiteindelijk Krooswijck. Crooswijk!
En……………. men dronk de wijn uit Kroezen! Zie het wapenschild van Crooswijk.

De naam Krooswijk stond
voor het eerst in de
geschriften van ± 1236.
In 1337 werd het
1e Huis of Hofstede
“Huys ten of te Kroes of
Krooswijck” gebouwd.

op plaatje rechts zie je nr.28,
daar stond het
Huys te Krooswijck en voor
de volledigheid,
Op nr.29 stond Huyse Rubroek
(woonhuis- café – gevangenis).

Ik vond nog een leuke anekdote in de boeken over Crooswijk. Daar stond geschreven
dat er in de tuinen van “Huys te Krooswijck” Leuke feestjes werden gehouden.

In de tuinen van Huys te Krooswijck waren er schoone plantagienen, waar de krozenbomen
groeiden en bloeiden. De wijn rijkelijk vloeiden…………….Enz.

Dit is het originele Wapenschild van Crooswijk, zie de 3 KROEZEN.
Noot van een Crooswijkervertel: deze Kroosbomen zijn in de loop van de tijd ook
terecht gekomen in de Betuwe waar ze welig bloeide en groeide.
Flipje Tiel van de jamfabriek “De Betuwe” was een bekend figuur in
Nederland al bekend van af 1935 en deze fabriek “De Betuwe” maakte
hun jam van o.a. deze Kroosbomen
Krosenwijn word nu ook gemaakt en ………..is voortreffelijk van Smaak.
Heeft al vele prijzen gewonnen.
www.eencrooswijkervertel.nl
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