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Sinds augustus 1981 beschikt het eiland, IJsselmonde over een eigen

Streekarchief. Het is voortgekomen uit de trVerkgroep Genealogie ïJsselmonde,
een twintigtal enthouslaste mensen, dle ztch in een benedenzaaltje van
I[ijkgebouw De Klimmende Bever bezighielden met voorouderonderzoek.

Na een jaar of wat begreep men dat voor het grondig napluizen van
familiehistorleën niet alleen d"e beschikking over een centraal burger-
lijke standsreglster en d.e kerkelijke Èoop-, trouw- en begraafgegevens,
d"ie aan de burgerlijke stand voorafgingen onontbeerlijk zou blijken,
maar d.at ook de kennLs aangaand.e de ontwikkeling van het eiland IJssel-
monde en zt)n bewoners van evldent trelang ïva,So

De oprlchter van het Streekarchief en voorzitter van de werkgroep,
de in februari 1989 overled.en, A. van Munster en zijn assistente,
mevrouw E. van Veen - De trYaard begonnen zelf met het overnemen van de
gegevens uit die zogeheten IIB-registers, vanaf het begln der zeventlende
eeuw aangelegd" d.oor de pred"ikanten van d"e kerken op t t eiland.

Niet veel later wierf het Streekarchief via het Hulp- en fnformatie-
centrum de eerste vrijwilligers aan d.ie zich met het verzamelen van
gegevens bij de Gemeentelijke Arehiefdienst Rotterdam gingen bezighouden.
Aanvànkelijk werd"en de DTB-registers van de voormalige zelfstandige
gemeenten op Rotterd.ams llnker Maasoever overgenomeïr. Thans z:-Jn d.e
gegevens van de voormalige gemeenten IJsselmonde, Charlois, Katend.recht,
Pernis en Hoogvliet vrilwe]'ttol]ed.ig bi j ons in te zLen.

In 1985 startte de heer Yan Munster met het op microfilm zetten van
het Burgerlijke Standarchief d,er Gemeente Barendrecht. Ïn 1 986 volgden
Heerjanldan, -Albrandswaard. (Rhoc,n en ?oortugaal) en Ridderkerk.
BegiÀ 19Ae-vrerd. de verfi-lmlng der Burgerll jke Stand-archleven van het
eÍland. afgesloten in Zwijnd.recht. Xr werd een begin gemaakt met het
fil-men van kad.astraal archief in Heerjansdan.

Nog steeds zijn onze vrijwilligers, die met d.e hand stukken archief
overnómen dagelijks in de weer. Zeey binnenkort wordt de afsluiting
verwacht van-het-allerlaatste restje DTB uit het Gemeentearchlef Rotterdam.

Een belangrijke aanvulling op de in 16?8 bj-j brand. 1n d.e dorpskerk
van IJsselmond.e verloron gegane registers van geboorte, trouw eïI
overlijden vormt het ttDingboek van het 0ostambacht van rJsselmonde
1601 -"1640tt, lvaarvan een door een onzer vriJwilllgers vervaardigde
transcriptie ( een in schrijfmachineschrift uitgewerkte versie van d.eze
verzameling vàrslagen van iechtzittingen van sóhout en heemraden) begin
april 1988 door de gemeentearchivaris van Rotterdam aan de voorzitter der
deelgemeenteraad. van IJsselmond.e werd overhandlgd.

nón and"ere vrijwilliger maakte een transcriptie van de zaken het
eiland. IJsselmonde betreffend.e die voor BalJuw en Hoge Vierschaar Yan.
Zuid-Hol1and tussen 17Zl en 1776 hebben ged.iend. Een transcrlptie uit
de voorgaand.e perlod.e is thans ln bewerking.

Vanai het prille begin in het bestaan van ons Streekarchlef verzorgen
ïrrij ook cursussen zeventiende-eeuws sehrift en genealogle.

En zo gaan wij door.
In de archlefwerel-d worden oud"e beseheiden gemeten in meters

planklengte. Yoor wat het eiland. IJsselmonde betreft liggen er nog
àéyer hoÈderd meter oude documenten op ordening, ontcijfering en open-
baarmaking te wachten en wij z:-Sn steed.s weer opgetogen waïuleer wij een
stukje bewerkt materiaal aan de geschiedenls van het ell-and ÏJsselmonde
kunnen toevoegen.

U kunt alle gegevens d.ie wii verzamelen biJ
geven wij met enige regelmaat publicaties over
gesehiedenis van het eiland in het licht.

ons komen inzien. Ook
onderwerpen uit de

Wij hopen van ganser harte dat U het belang van
waard"e zu]--t weten te schatten en dat U ons zoveel
d.oor middel rran een donatie, zal-t wÍl1en steunen.

IAmlàdele verblijven wij, met vriendelijke groet,

on.s v/erk op juiste
mogeli jk, bi jvoorbeeld.

Bestuur en vrijwilligers van Stichting
Streekarchief Eiland IJsselmond'e

voor dezen,
M,G.A. BalI, Archiefeoördinatie


