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Streekarchief Eiland lJsselmonde

****Nieuwsbrigf****

V r, *.ii,ï" nl111o;; Iott"..o",

norranafrlï,

Vakantiesluiting
ln verband met de vakantieperiode is het Streekarchief in
onderbemand. Om
teleurstelling te voorkomen heeft het bestuur besloten dat
het Streekarchief gedurende deze twee vakantiemaanden
gesloten is.

de periode juli/augustus structureel

Oproep
Het StreekarchieÍ zit dringend verlegen om bestuursleden.
Zo zijn zowel de functie van secretaris als die van voozitter vacant. Dit betekent dat de benodigde.a$iviteiten door
een te kleine groep mensen moet wordeMHierdoor blijft
werk liggen en ontstaan achterstanden. Ook de kwaliteit
komt onder druk te staan. Wij doen dringend een beroep
op u om u aan te melden als bestuurslid. Samen staan
we sterkerDonatie

Het gebruik leert dat het StreekarchieÍ in de loop van het
kalenderjaar een beroep op u {oet om ons financieel te

steunen. Vanwege onderbezgíilg op het secretariaat
ontvangt u de acceptgiro dit jaaYwat later dan u van ons
gewend bent. Wij vertrouwen erop dat u ook dit jaar uw
bijdrage wilt storten. Wij maken q erop attent dat u bij een
donatie van / 35,00 (oÍ meerf,Deen jaartang gratis toegang heeft tot het StreekarchieH

Cursussen
ln het najaarl997 gaat het StreekarchieÍ weer van start
met de cursussen "stamboomonderzoek" en "oud schrift".
Stamboomondezoek

Op 13 oktober 1997 starten we met de cursu\ y'eeneatogie". ln 4 lesavonden wordt u wegwijs gemaakVde wereld
van het voorouderopderzoek. Elke avond vangt aan om
19.00 uur en ein$igt om ca. 21.00 uur. Ats afsluitinggaan we met de cursusten naar het Centraal Bureau voor
de Gefí|logie (CBG) in Den Haag. De cursus kost / 110,per peYsoon. Dit bedrag is inclusieÍ het lesmateriaal en
het entreegeld van de excursie
Oud-schrift

Wie met stamboomonderzoek begint, krijgt vroeg oÍ laat
te maken met moeilijk leesbare handschriften. Te denken
valt hierbij aan de handgeschreven teksten (uit de zeventiende en achttiende eeuw) van de:
Doop-, trouw- en begraafboeken

"
"
*

Notariëele arcieven
Rechterlijke archieven
etc.

Om het handschrift uit vroegere tijden te leren lezen en
vooral le leren begrijpen, organiseren we de cursus "oudschrift". ln 6 lesavonden wordt u de Íijne kneepjes van
het Oud-hollands-schrift bijgebracht. De cursus start op 06
oktober 1997. Alle cursusavonden vangen aan om 1g.00
uur en eindigen om ca. 21.00 uur. De cursus kost / 85,-.
Voor alle cursussen getdt dat deze worden gegeven in
het archieflokaal aan de Hollands Tfih 77. Uiteraard gaan
de cursussen alleen van start bij volíoende belangstàlling.
U kunt u zowel schriftelijk als tel$nisch aanmelden bij
het Slreekarchief (Postbus 9544, 41007 AM Rotterdam,
tel. (010) 482 57 58.

Uitgavens van het Streekarchief

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

01. - Transcriptie Dingboek van 't Oostambacht / 199,=
02. - Katendrecht: de Veren". Een onderzoek naar het
voermansbedrijÍ 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 172_1-1736 / 19,95
05. - Sandelingenambacht: Naamlij@n op Tiendverkopen en Civiele Rollen 1691-1809 / 19,95
06. - Protocol van Rhoon, naamlijsten op grondtransacties in Rhoon en Pendrecht Í 19,95
07. - Protocol Pieter Tijken, notarieel Poortugaai 1781-

1786deel1/19,95
Holle van Pernis, naamlijsten op oud-rechterlijk

08.

-

09.

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

- Protocol

14.

15.
16

-

archieÍ

/

19,95

't Oostambacht van lJsselmonde,
naamliisten 1578-1699 deel 'l / 19,95
De ti@en van 'l Oostambacht van lJsselmonde,
naamlijsten 1700-1739 deel 2 / 19,95
De tienden van 't Oostambacht van lJsselmonde,
naamlijsten 1740-1778 deel 3 Í 19,95
De tienden van

Protocol Sandelingen, opdrachten en hypotheken
1647-1713deel 1í19,95

Sandelingen, grond-transacties

in

Sandelingen-ambacht 1713-1810 deel 2 Í 19,95
De archieven van Roosant 1634-1810 Í 19,95

De tienden van "Ooslambacht van

lJsselmonde,

naamlijsten 1578-1778 (spellingsvarianten) / 1 9,95
Van Brienenoord, uw toastje zalm (verschijnt najaar
1es7) Í 24,e5

.) prijswijzigingen en/of uitverkocht voorbehouden.

Verzoek
Het Streekarchief stelt het bijzonder op prijs ter zijner tijd
een exemplaar van uw min oÍ meer uitgewerkte genealogie te mogen ontvangen. Andere belangstellende stamboomondeaoekers kunnen dan ook uw werk raadplegen.
Zo ontvangt u dubbele eer van uw werk.

Openingstijden/adres

Openingstijden: ma Vm vrij 9.00-15.00

Adres:

uur.

Hollands f uin 77, postbus 9544,
3007 AM Rotterdam
TeleÍoon 010-4825758
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OOSTZEEDIJK BENEDEN 241 ROTTERDAM
TELEFOON: 01 0-41 38518
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