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Van de voorzitter.

ln de loop van 1997 werd mij gevraagd vooaitter van de
Stg. Streekarchief lJsselmonde te worden. Samen met
penningmeester Ad Bonis en het andere nieuwe bestuurs-
lid Leo Gijswijt willen we nu de kar gaan trekken. Jam-
mergenoeg moest Marian Mudde, onze secretaris, we-
gens drukke werkzaamheden haar functie koft geleden

neerleggen. Op dit moment zijn we daarom op zoek naar
een nieuwe secretaris en nog een vijfde bestuurslid.
Graag wil ik me even aan u voorstellen.
Mijn naam is Roelof Vennik, en ik ben 44 iaar geleden in

Rotterdam geboren. Vanaf mijn twaalÍde woon ik in een
stukje vooroorlogs lJsselmonde, waaran de laatste drie
jaar met mijn vrouw Riekske en haar zoon Peter.
ln het dagelijks leven heb ik de leiding over een drukkerij,
een afdeling administratie en ben ik mede verantwoorde-
lijk voor het reilen en zeilen van een middelgroot bedrijf
op lJsselmonde. Genealogie heeft al ruim 25 jaar lang
mijn belangstelling en in de loop van de. jaren heb ik op
dit gebied veel gepubliceerd. Zo schreeÍ ik twee boeken
voor uitgeverij Donker, Een handleiding Stamboomonder-
zoek (1988) en Familiewapens en betekenis (1989). Dit
jaar hoop ik dat mijn boek over de Geschiedenís van
Hillegersberg zal verschijnen.
Naast mijn bestuurswerk voor het StreekarchieÍ ben ik
o.m. voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vere-
niging aÍd. Rotterdam en bestuurslid van de Caledonian
Society (een vereniging voor mensen met Schotse voor-
ouders).



lk denk nu deel uit te maken van een sterk team, dat een
goede visie heeft waar we met het StreekarchieÍ naar toe
moeten. Onze beperkingen moeten we hierbij echter niet
uit het oog verliezen. Ons bestuur bestaat uit mensen die
allemaal een volledige dagtaak hebben en dus beperkt
zijn in hun tijd. Dit benadrul( nogmaals het grote belang
van onze vrijwilligers, die op verschillende terreinen
geheel belangeloos voor ons werken. Gezien onze be-
perkte middelen zou er zonder hen geen Streekarchief
zijn.
ln het komende jaar zal de nadruk vooral liggen op de uit-
breiding van onze collectie en de bibliotheek.

Roelof Vennik.

Feestdagen

ln verband met de komende feestdagen is het Streekar-
chief op de volgende dagen gesloten:
april: 09, 10, 14, 15,30; mei: 22,29 en juni: 02,03.

Gevraagd

Zoals u wellicht weet houden wij van de personen die
geleefd en gewoond hebben op het grondgebied van het
eiland lJsselmonde een persoonsarchief bij.
Ten behoeV€ :Vàn de uitbreiding van het (alfabetisch)
archief zijn wij op zoek naar allerlei genealogische gege-
vens. Hierbij valt te denken aan (kopieën) rouwadverten-
ties/-kaarten, trouwboekjes, doopbewijzen etc.

Te koop

Er zijn nog diverse exemplaren van het Algemeen Dag-
blad te koop. De kranten komen uit de jaren 1948 - 1971

en kosten (excl. verzendkosten) f 7,50 per stuk



Van de penningmeester

ln tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting
geen ledenvergadering. lnzicht in de financiële gang van
zaken wordt hierdoor bemoeilijkt.
Om dit gemis op te heffen heeft het bestuur besloten u

inzicht te geven in de financiële gang van zaken aan de
hand van de staat van baten en lasten.

Staat van baten en lasten over 1996-1997

Omschrijving 1996 1997

Netto-baten 12.373 12.488

Kosten:

lonen incl soc.lasten 0 0

AÍschrijvingen 0 0

Vrijwilligers 287 226

Huisvesting 2.722 2.881

machinekosten 2.427 1,898

Public Relations 240 361

Kantoorkosten 2.998 1.379

Bestuurskosten 349 261

ArchieÍkosten 2.123 4.322

Financieringskosten -7 -23

Bijz.baten / lasten 2.008 1.655

Totale kosten 13.148 12.961

Overschot -775 -473



Het gebruik leerl dat het Streekarchief in de loop van het
kalenderjaar een beroep op u doet om ons financieel te
steunen. Evenals vorig jaar het geval was, ontvangt u

onze acceptgiro wat later dan u van ons gewend bent. lk
maak u erop attent dat u bij een donatie van / 35,00 (of
meer) een jaarlang gratis toegang heeft tot het Streekar-
chief. Een reden des te meer om het Streekarchief te
steunen.

Ad Bonis

Lombardijen

Op zoek naar de historie van Lombardijen pakte ik als
eerste van de Aa's Aardrijkskundig Woordenboek en vond
hierin dat dit omstreeks 1840 een gehucht in het land van
lJsselmonde is, 2 112 u NW van Dordrecht en '1 1/4 NW
van Ridderkerk. Ook vond ik nog een ander Lombardijen,
dat een heel andere ligging heeft. Het betreft hier de
polder Lombardijen in het land van Putten, palende NO
aan Pernis, Z aan Hoogvliet en Poorlugaal. J.Kuijpers
Gem. Atlas v.d. Provincie Zuid Holland geeft meer duide-
lijkheid omtrent de ligging en blijkt te zijn gelegen tussen
de polder Floozand, Gem Hoogvliet en de Pernisse
Polder. Onze wijk Lombardijen ligt dus nog op dezelfde
plaats waar eeuwen geleden slechts een aantal boeren-
woningen hebben gestaan, en nu duizenden mensen
leven en werken. Van dit oude Lombardijen, dat destijds
bij de polder Smeetsland behoorde is niets meer over.
Het straatbeeld van Lombardijen wordt nu uitsluitend
bepaald door strakke naoorlogse flats en eens-gezins-
woningen waar geen plaats lijkt te zijn voor geschiedenis.
Ons Lombardijen komen we voor het eerst tegen op 7
november 1482 wanneer Jacob Dammasz, ambachtsheer
van West-Barendrecht met de ingelanden al het land, dat
bedijk is binnen Lombardijen en begrepen is onder het
ambacht van W. Barendrecht verkopen aan de ingelan-
den van Dirk §meetsland en Meeder Arend van der
Woudensland. Kerkelijk en burgerlijk viel het onder de
jurisprudentie van West lJsselmonde en hoewel onderhe-



vig aan het tiendrecht is het nooit een zelÍstandig dorp
geweest.
Lombardijen was 21 morgen groot, waarvan 5 morgen
bouwland waar ook een hofstede met erf, boomgaard en
griend te vinden was. Die moet gestaan hebben op de
oude Smeetslandse Zuiddijk onder W.lJsselmonde.
AIs eerst ambachtsheer wordt Jacob Jacobsz v. Minne-
beek genoemd die deze tiendheerlijkheid op 14 februari
1487 overdroeg aan Jacob Hyemansz die Gorter. De
familie die Gorter hield Lombardijen in haar bezit. Na de
dood van Jacob kwam ze vermoedelijk omstreeks 1500 in
handen van Cornelis Jacobsz die twee zoons had Jacob
en Huyg. Jacobs zoon Dirk Jacobs die Gorter die in 1549
nog onmondig was moet in 1594 zijn overleden toen zijn
zoon Jacob Dirksz in zijn rechten trad, en deze wonend te
Leiden tenslotte overdroeg aan Maerten v Schouwen.
Uiteindelijk kwam ze in bezit van de familie Bichon en met
de ambachtsheerlijkheid Oost- en West ijsselmonde werd
verenigd.
Het gebied was omslagplichtig aan Smeetsland en in

1595 worden 20 morgen land in Lombardijen gemeen-
schappelijk bezit van de ingelanden van Dirk Smeetsland,
door dijkgraaÍ en hoogheemraden openbaar verkocht. Dit
gebeurde uit geldnood wegens de hoge kosten van het
onderhoud van de dijk in Smeetsland.
Het gebied wordt opgesplitst in verschillende kavels 6
morgen 4 hont aan Anthonis Cornelisz Noteboom, 3
morgen 3 hont aan Pieter Dirksz in Catendrecht, 7 mor-
gen 2 hont aan Adriaen Jacobszoon in Barendrecht en 2
morgen 3 hont aan Jan Willemsz in Barendrecht. Dit stuk
land was gelegen op de plaats waar zich nu aan de
Maeterlinckweg het crematorium bevindt.

R.K. Vennik



Verzoek

Het Streekarchief stelt het bijzonder op prijs ter zijner tijd

een exemplaar van uw min oÍ meer uitgewerkte genealo-

gie te mogen ontvangen. Andere belangstellende stam-

boomondeaoekers kunnen dan ook uw werk raadplegen.

Zo ontvangt u dubbele eer van uw werk.

Aanwinsten

De afgelopen maanden hebben wij onze bibliotheek

kunnen uitbreiden met de volgende boeken:

01. - De Kronieken van Vermaat van 1808 tot '1852

02. - Kwartierstatenboek delen 10, 11, 12 en 13

03. - Barendrecht in vroeger tijden
04. - Geschiedenis van de Lage Landen in jaailallen
05. - De regulieren van Rugge
06. - Het medisch onderwiis te Rotterdam 1467'1967
07. - De contra reÍormatie te Flotterdam 1610-1708-1800
08. - Nederlandse Plaatsnamen
09. - De tijdgids
10. - Oorlog om Holland 1000-1375
11. - Grote Historische Atlas van Nederland (West)

12. - Rotterdams JaaÖoekje 1959

Openingstiiden/adres

Openingstijden: ma Vm vrij 9.00-15.00 uur'
Adres: Hollands Tuin77

3078 EE Rotterdam
Telefoon 0'10-4825758


