
Streekarchief Eiland lJsselmonde
****Nieuwsbrigf****
* * * * maarl 1997 

* * )k *

Hollands tuin 77 Postbus 9544 3007 AM Rotterdam

Rommelmarkt

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen orga-

niseert het StreekarchieÍ een rommelmarkt. De datum is

vastgesteld op zaterdag 14 juni. Het is nog steeds moge-

lijk om uw (gebruikte) spulletjes bij ons aÍ te geven.

Tip

Het komt regelmatig voor dat men genealogische aante-

keningen heeft maakt en dat men later niet meer weet

welke bron en/oÍ welk archieÍ men heeft geraadpleegd.

Het is daarom van het grootste belang dat u elk docu-
ment voorziet van een volledige bron (soort akte, akte-

nummer , hetgeraadpleegde archief etc.)

Verzoek

Het Streekarchief sstelt het bijzonder op prijs ter zijner tijd

een exemplaar van uw min of meer uitgewerl<te genealo-

gie te mogen ontvangen. Andere belangstellende stam-

boomonderzoekers kunnen dan ook uw werk raadplagen.

Zo krijgt u dubbele eer van uw werk.



Donateurs

ln de aÍgelopen periode hebben wij
teurs/trices mogen noteren:

Mevr. K.J. Mulders-de Jong
Mevr. A. Stoepman-de Klerk
Dhr. C. Verhey
Dhr. J.F. Wijnands Sr.en Jr.

de volgende dona-

Rotterdam
Rotterdam
Eindhoven
Spijkenisse

ln dezelfde periode zijn donaties opgezegd door:

A.J. de Moor
Mevr. H.E. Verbeek

Rotterdam
Rotterdam

Aanwinsten

De afgelopen periode is onze bilbliotheek uitgebreid met
de volgende aanwinsten:

* van Goor's Aardrijkskundig woordenboek van
Nederland - 1942* Verslag van de stormvloed 1953 - Rijkswaterstaatt "De onderste steen boven" genealogie van het
Pernisser geslacht Van der Steen.* Genealogie van het geslacht Speelman* Genealogie van het geslacht Stehouwer

Verder mochten wij ontvingen wij een Íragmentgenealogie
van de Poortugaalse tak van Gemeren.

Geheugensteuntje

ln 1793 werd de Frans-Republikeinse kalender ingevoerd,
Deze was tussen 1796-1805 ook in de Zuidelijke Neder-
landen van kracht. Deze Franse kalender kende een jaar
van 12 maanden van elk 30 dagen. Elke maand had 3
weken van 10 dagen. Aan het eind van elk jaar werden 5
dagen toegevoegd. ln 1805 werd de Flepublikeinse kalen-



der weer afgeschaft. De dagen van de benamingen vindt
men in kolom l. De dagen van deze kalender kwamen
niet overeen met de gebruikelijke Gregoriaanse
kalender. Om de juiste data te achterhalen kunt U b.v.
gebruik maken van tabellen zoals die zijn weergegeven in
"Dagen, maanden, jaren" door W. Weinandts van Resandt
en "de Tijdgids" door A.M. Overwater.

Kolom I

Regenmaand januari
Windemaand Íebruari
Kiemmaand maart
Bloeimaand april
Weidemaand mei
Oogstmaand juni
Warmtemaand juli
Vruchtmaand augustus
Wijnmaand september
Nevelmaand october
Rijpmaand november
Wintermaand december

Kolom ll

Louwmaand
Sprokkelmaand
Lentemaand
Grasmaand
Bloeimaand
Zomermaand
Hooimaand
Oogstmaand
Herfstmaand
Wijnmaand
Slachtmaand
Wintermaand

Tijdens het bewind van Lodewijk Napoleon (1806-1810)
werd in het Koninkrijk Holland het gebruik van oude
Nederlandse benamingen in ofÍiciële stukken voorge-
schreven, zoals in kolom ll te zien is.
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Uitgavens van het Streekarchief

Bij het Streekarchief zijn de aÍgelopen jaren de volgende
uitgaven verschenen *):

01. - Transcriptie Dingboek van't Oostambacht / 199,=
02. - Katendrecht: de Veren". Een onderzoek naar het

voermansbedrijf waarin ook de geschiedenis van 't
veerbootje aan bod komt / 19,95

03. - Naamlijsten op zaken voor Baljuw en Hoge
Vierschaar van Zuid-Holland 1574-'1581 / 19,95

04 . - Naamlijsten op zaken voor Baljuw en Hoge
Vierschaar van Zuid-Holland '1721-1736 / 19,95

05. - Sandelingenambacht: Naamlijs-ten op Tiendverko-
pen en Civiele Rollen 1691-1809 / 19,95

06. - Protocol van Flhoon, naamlijsten op grondtransac-
ties in Rhoon en Pendrecht / 19,95

07. - Protocol Pieter Tijken, notarieel Poortugaal 1781-
1786deel1/19,95

08. - Flolle van Pernis, naamlijsten op oud-rechterlijk
archieÍ Í 19,95

09. - De tienden van 't Oostambacht van lJsselmonde,
naamlijsten 1578-1699 deel 1 / 19,95

10. - De tieden van 't Oostambacht van lJsselmonde,
naamlijsten 1700-'1739 deel2 / 19,95

11. - De tienden van 't Oostambacht van lJsselmonde,
naamlijsten 1740-1778 deel 3 / 19,95

12. - Protocol Sandelingen, opdrachten en hypotheken
1647-1713deel 1/19,95

13. - Protocol Sandelingen, grond-transacties in
Sandelingen-ambacht 1713-'1810 deel 2 / 19,95

14. - De archieven van Roosant 1634-1810 / 19,95
15. - De tienden van "Oostambacht van lJsselmonde,

naamlijsten 1578-1778 (spellingsvarianten) / 19,95

.) prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.



Openingstiiden/adres

Openingstijden: ma Vm vrij 9.00-15.00 uur.

Adres: Hollands Íuin 77, Postbus 9544,

3007 AM Rotterdam
Telefoon 010-4825758

ln de komende periode is het streekarchief op de volgen-
de dagen gesloten:

Goede Vrijdag 28 maart
Tweede Paasdag 31 maart
Koninginnedag 30 aPril

Hemelvaartsdag 08 mei
Tweede Pinksterdag 19 mei

Ook de gehele maand juli is het archieÍ gesloten.

van den bogerd transPorten b.v.

A,A. van den Bogerd
DiÍekteuí
Privé: 010 - 521 42 49

Weg en Land 10

Postbus 40
2660 AA Bergschenhoek

TeleÍbón: 010 - 521 44 44*

TeleÍax: 010 - 521 57 70


