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Mijn naam is Leo Gijswijt en ik ben op 13 oktober bestuurslid van
de Stichting Streekarchief lJsselmonde geworden. lk moet natuurlijk oppassen met wat ik beloof, maar het ligt in mijn bedoeling om
de Nieuwsbrief "nieuw leven" in te blazen en daarmee ook het
Streekarchief. lk ben geboren in november 1951 op de Claes de
Vrieselaan in Rotterdam in de wijk Middelland en heb daar, op een
korte periode in Zwitserland na, mijn gehele leven gewoond. lk heb
dus geen directe persoonlijke binding met lJsselmonde.
lk hoop niet dat nu de donateurs en-masse zullen weglopen, want
ik beloof u dat ik mij met energie in zal zetten voor het Streekarchief. Mijn opleiding genoot ik op de Kunstacademie, destijds
nog op de G.J. de Jonghweg gevestigd, en ik studeerde in 1982 af
in de richting Publiciteit (nu met een duur woord "Visuele Communicatie geheten"). Jarenlang was ik werkzaam op de studio van
een reclamebureau aan de Mathenesserlaan en begon in 1991 als
free-lance grafisch ontwerper (misschien kan ik t.z.t iets doen aan
het aangezicht van de Nieuwsbrief?).
Sinds 1987 maak ik deel uit van het Bestuur van de Afdeling
Rotterdam van de Nederlandse Genealogische Vereniging en
verzorg ik de opmaak en redactie van hun kwartaalblad "1340".
Mijn grootouders woonden begin deze eeuw in Charlois, o.a. in de
Clementstraat, de DijkgraaÍstraat en de Slotboomstraat. Mijn
grootvader was er kapper, eerst had hij een zaak op de Lange
Hilledijk, later voer hij in de haven met de loodsen mee naar de
binnenkomende schepen om matrozen te scheren en te knippen.
Weer later groeide dat uit tot een handel met allerlei waar. De
binding met Zuid is er dus wel; alleen niet in directe zin.
Mijn vader, mijn oom Henk, mijn broer Rob, mijn neef Henk en
ikzelf voetbalden allen bij CVV op de Groene Kruisweg. Henk
Gijswijt heeft er nog jarenlang de jeugd getraind, ook nog nadat hij

naar Numansdorp was verhuisd. lkzelf heb het spelen bij CVV
maar enkele jaren volgehouden; ik vond het maar niks om daar op
zondagochtend om half tien "in de wei" te staan en dan steeds zo'n
heel eind te moeten rennen naar dat andere doel ...
Nee, genealogie, dat leek me welwat. Daarmee begon ik in 1976
toen ik in een quiz op t.v. iemand zag met mijn (zeldzame) familienaam. ln 1984 bracht ik een eerste familieboekje uit, met als resultaat contacten in Duitsland en de U.S.A. op een zodanig intensieve
wijze, dat het volgende familieboek het aanzien van een encyclopedie dreigt te krijgen.
De Nieuwsbrief "nieuw leven" inblazen wil zeggen een regelmatige
verschijning (vier maal per jaar) en een interessante inhoud. lk
hoop dat ik hiermee een kleine bijdrage heb geleverd en dat er van
uw kant, de lezer, in de toekomst ook bijdragen zullen komen.
Leo Gijswijt

Nieuwe vragenrubriek
Bent u donateur of vrijwilliger van het Streekarchief? Dan wil het
Bestuur u in staat stellen om voortaan in een (in iedere Nieuwsbrief terugkerende) rubriek vragen te stellen over alles wat met het

verleden van het Eiland lJsselmonde of directe omgeving te
maken heeft. De vragen die u instuurt zullen worden voorzien van
een volgnummer waaraan u kunt refereren als u antwoord stuurt
aan de vraagsteller, oÍ in een later stadium bijeen volgende vraag.
De enige eisen die hieraan worden gesteld, zijn dat u de vragen
duidelijk leesbaar op eenzijdig beschreven papier instuurt en dat
de vraag met geschiedenis of genealogie te maken moet hebben.
Onder de vraag wordt uw adres vermeld (geen telefoon tenzij
verzocht), zodat iemand die een antvvoord voor u heeft, direct
contact met u kan opnemen zonder tussenkomst van ons.
De vragen kunt u sturen onder vermelding van "Vragenrubriek
Nieuwsbrief" aan het adres Hollands Tuin 77,3078 EE Rotterdam.
Als voorbeeld een eerste vraag (welserieus bedoeld):
9&01 Dame
Een van mijn voorouders, te weten Hendrik de Labije (ged.
Zuidland 23-8-1711) trouwt te Rotterdam 12-12-1730 Neeltje
Dame, die overl. waarsch. te Zuidland ca. 1799. Ziizou afkomstig
zijn van Zaltbommel. Gevraagd Neeltje's overlijden en eventueel
haar voorgeslacht.
* Leo Gijswijt, Postbus 25056,3001

HB Rotterdam.

Vakantie-slu itin g Streekarch ief

Het Streekarchief is dit jaar in de zomervakantie slechts twee
weken gesloten en wel tussen 20 juli en 3 augustus.

Postbusnummer is komen te vervallen
Vanwege het feit, dat de PTT haar beleid ten aanzien van postbushouders heeft gewijzigd en er vanaf dit najaar voor het gebruik van

postbussen moet worden betaald, was het Bestuur helaas
genoodzaakt de postbus op te zeggen. Het voordeel van het
gebruik weegt niet op tegen de vergoeding die PTT daarvoor eisl;
immers, het adres Hollands Tuin is de gehele werkweek ook per
post bereikbaar. Resultaat van het beleid van PTT Post zal wellicht
zijn, dat de postbode meer'te sjouwen" krijgt.

Verhuizing GemeentearchieÍ Rotterdam
Zoals u wellicht bekend zal zijn, zal de Gemeentelijke ArchieÍdienst
Rotterdam binnenkort een nieuwe huisvesting betrekken in het
centrum van de stad. Na bijna een eeuw gevestigd te zijn geweest
op de locatie aan de Mathenesserlaan/Robert Fruinstraat, wordt er
verhuisd naar het als Rijks Automobiel Centrale gebouwde onderkomen aan de Hofdijk. Met een oppervlakte van 't5.000 mz is dit uit
vier lagen bestaande gebouw van architect H. Maaskant tweemaal
zo groot als de oude vestiging. De nieuwe studiezaal zal ruim 100

zitplaatsen tellen en voortaan zal daar ook video- en geluidsmateriaal kunnen worden geraadpleegd.
De verhuizing is een grootscheepse operatie: ca. 25 verhuizers
zullen vier weken lang in actie zijn om ruim 15 strekkende km
overheids- en particuliere archieven, 35.000 kaarten en tekeningen, 600.000 foto's en negatieven, 2000 films en video's, 3500
geluidsbanden, 95.000 bibliotheekbanden en 23.000 aÍfiches over
te brengen.

De sluiting van het archief duurt van 6 juli tot 3 augustus. De
verstrekking van telefonische en schriftelijke inlichtingen gaat in
deze periode gewoon door. De nieuwe adresgegevens van het
Gemeentearchief Rotterdam luiden per 3 augustus 1998:
Postbus 71, 3000 AB Rotterdam; bezoekadres: Hofdijk 651; tel.:
(010) 243 4567; fax:243 4666;openingstijden: ma., di., do., en vr.
van 8:45 tot 16:45 uur, wo. 8:45 tot 21 :30 uur (niet in juli en aug.).

Hollandse Bende

ln een uitgave van het Regionaal Historisch Tijdschrift (13e
jaargang nr.2, april 1981, pp.65-90) troffen wij een interessant
artikel aan over de Hollandse Bende, een groep georganiseerde
criminelen die in de periode 1797-1799 meest roofovervallen
pleegde en vooral actief waren in de omgevingen van Rotterdam,
Den Bosch en Amsterdam. Deze roversbende heeft ook op het
grondgebied van lJsselmonde huisgehouden, in steeds wisselende
samenstelling en aantal.
ln de nacht van zondag 20 op maandag 21 sept. 1797 werd te
Albrandswaard de hofstede van Bastiaan en Aagje Spruit per boot
overvallen door vier man. De buit bestond uit 2 à 3000 gulden en
goud, zilver en juwelen. Veertien dagen later, op 4 oktober, overvielen minstens Nvee man de boeren-hofstee aan het Rhoonse
veer. ln de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 april 1798 werd te
lJsselmonde de hoÍstede bij het huis Zevenbergen van Leendert
Slikkerveer en zijn vrouw overvallen. Er nam maar liefst negen
man aan deel en zij maakten gebruik van een boot waarbij zij
boeken met zilverbeslag en gespen buitmaakten.
Zeven man naderde per boot in de nacht van donderdag 2'l op
vrijdag 22iuli 1798 het huis aan de dijk bij Zwi.indrecht van de 83jarige Adriaantje Vermeer, waarbij de bende weinig geld vond,
maar wel veel linnengoed meenam.
Nagenoeg alle bendeleden werden uiteindelijk gearresteerd en
berecht. De straffen liepen uiteen van vrijspraak (wegens gebrek
aan bewijs)tot de doodstraf of eeuwige verbanning.
Waargebeurd
studiezaalmedewerker: "Kan ik u misschien helpen?".
Archiefbezoeker: 'Ua, ik zoek mijn grootouders".

Aanbieding familiewapen?
Krijgt u ook wel eens per post een genealogie aangeboden van uw
familienaam, compleet met familiewapen, voor maar 60 gulden?
Ons advies: Koopt u voor dat bedrag maar een leuke trui !!!

Te koop bii het Streekarchief

Edities van het Algemeen Dagblad over de periode 1948-1970
/ 7,50 per stuk (uitverkochte nummers voorbehouden).

voor

Het huwelijksÍormulier van 1795
(door Roelof K. Vennik)

Op 4 juni 1795 werd een nieuw formulier vastgesteld door de
magistraat van lJsselmonde voor hen die hun huwelijk wilden laten
bevestigen. ln 1795 bestond het burgerlijk huwelijk zoals we het nu
kennen, nog niet. De Burgerlijke Stand werd in deze streken pas in

1811 ingesteld. Het kerkelijk huwelijk had in die tijd dezelfde
functie als het burgerlijk huwelijk nu.
Naast het kerkelijk huwelijk bestond er in de 16e eeuw reeds de
mogelijkheid voor schout en schepenen te trouwen wanneer men

niet tot de Nederduits gereformeerde kerk of tot een hieraan
gelijkgesteld kerkgenootschap behoorde. Het kerkelijk huwelijk
gold dan ook als wettig huwelijk, terwijl de katholieke eredienst in
1573 werd verboden. Omdat de reformatie het huwelijk niet langer
als een sacrament zag, maar als een instelling die van overheidswege moest worden geregeld, legde men de wetgeving mede in
handen van de wereldlijke autoriteiten.
De regelingen omtrent het huwelijk werden vastgelegd in de zogenaamde Politieke Ordonnantie van 1580. Het betrof híer een zeer
summiere regeling met in totaal 18 artikelen. Deze voorzag in twee
soorten huwelijkssluiting, een voor de predikant in de gereformeerde kerk, en een voor hen die dit niet met hun geweten konden of
wilden verenigen voor de magistraat in het stad- of dorpshuis, ten
overstaan van schout en schepenen. Zo waren o.a. katholieken
en joden voor hun wettig huwelijk aangewezen op de magistraat.
De omwenteling van 1795, waarmee de Franse tijd haar aanvang
nam, maakte weliswaar een aanpassing van het huwelijksformulier
noodzakelijk, maar in de praktijk veranderde er niets in de
verhouding tussen man en vrouw. Zo schreef Huber al in 1726 in
zijn 'Heedendaegse rechtgeleertheyt soo elders als in Frieslandt
gebruikelijk':
"Getrouwde lieden begeven zich tot het opmaken van het huisgezin 't welk in
geselschap, van vier of meer persoonen, onder het gebiedt van een huis-vader
tot dagelijks gerieÍ van een geluckig leven aengestet ... de Regeringe des huisgezins is bij de huis-vader, soo nochtans dat hij tot medegenoot in de
regeeringe syn huisvrouwe moet kennen".

De man werd beschouwd als hoofd van het gezin, ahoewel dit niet
in de wet was vastgelegd. De vrouw was het slachtoÍÍer van het
gewoonterecht. Zo leest men dat zij "uit een ingeslapen swakheit"
ondergeschikt moet zijn aan de man.
Ook de rechtspositie van de vrouw was duidelijk anders dan die

van haar man. Zo waren vrouwen uitgesloten bij het bekleden van
hogere publieke ambten. Wel was de vrouw bii het bereiken van
de meerderjarige eeftijd handelsbekwaam.
Bij de gehuwde vrouw lag dit echter anders, zij stond onder de
voogdij of martiale macht van de man, die mocht beschikken over
alle eigendommen van de vrouw. Dit kon alleen door het stellen

van huwelijkse voorwaarden worden voorkomen. De martiale
macht hield in dat de vrouw aan de man gehoorzaamheid verschuldigd was. ln de praktijk zal de soep wel niet zo heet zijn
gegeten als ze werd opgediend.
Hoewel emancipatie ook in het navolgende formulier nog ver weg
was, zullen er in de 1Be eeuw veel harmonieuze huewlijken zijn
geweest, waarbij man en vrouw elkaar als gelijken beschouwden.
Het onderstaande formulier geeft een goed tijdsbeeld van hoe de
overheid dacht over een goedhuwelijksleven en de rol van man en
vrouw in het gezin, ook al kunnen we dit nu met een glimlach
bekijken.
Roelof K. Vennik.
FORMULIER om den huwelijken staat te bevestigen
voor de plaatselijke regeering van USSELMONDE,
gearresteerd den 4en Juni 1795, het eerstejaar
der Bataafsche wijheid.
Opdat ge in dezen staat behoorlijk leven moogt, zoo weet de oorzaak en het
oogmerk waarom dezelfde behooÉ en wordt aangegaan.
Ten eerste, opdat een iegelijk alle onkuisheid en booze lusten
vermijdende, en met een goed geweten gerust en eerlijk leven moogt, want
om hoererij te vermijden zal eeu- iegelijk man zijn eigen wouw en iedere
wouw haar eigen man hebben.
Ten tweede, dat de kinderen, die zij krijgen mogen behoor§k met
eenparige liefde en ijver tot des ouders weugde en hun waar geluk zouden
worden opgebracht.
Ten derde, dat de een den ander getrouw helpe en bijsta in alle
dingen, die tot het leven behooren. Daarom zult gij, man, weten hoe gij U
houden zult jegens Uwe huiswouw.

Gij zult Uwe huiswouw naar Uw

vermogen verstandelijk

regeeren, leiden, onderwijzen, troosten en beschermen, bovendien zult gij

Uw huiswouw lieÍhebben als Uw eigen lichaam. Gij zult niet bitter tot
haar zijn, maar bij haar woonen met verstand, en de lTouw, als de zwakke
natuur, haar eer geven, en naardien gij lichtelijk in het' zweet Uws
aanschijns Uw brood zoude eten, zult gij trouw en naarstiglijk Uw beroep
uitoefenen, opdat gij Uw huisgezin naar behooren moogt onderhouden, en
ook wat daernevens hebt om den nooddruÍtigen mede te deelen.
Desgelijks zult gij, wouw, weten hoe gij U houden zult jegens Uw
man. Gij zult Uwen wettigen man lieÍhebben, eer, lrees en gehoorzaam
hem in alle dingen, die recht en billijk zijn. Gij zult geen heerschappij

goede
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Gij bruiàegom en Bruid, naardien gij hebt
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bevolen
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ingesteld
U
wat
en
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Je huwelijkÀe staat
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* en beeeert dat Uw huwelijken staat bevestigd wordt'
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WAÍ ANTWOORDT GIJ BEIDEN?
deze vergadering behoorlijk kennelijk is dat de huweliiksprocla*atiën- ingevolge àe publicatie van de provinciale reglementen

En dewijl
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schuldig is en behoort te doen?
'Wat antwoordt gij bruidegom?

=========

Gij bruid, bekent gij thans, dat gij genomen hebt-en neemt tot
gij- belooft
Uwe wettige man aan Uwï hand hier tègenwoordig' welke
in
g"fr""tr.# te zijn, hem te dienen en te helpen, hem trouwehoudende
is
en
schuldig
huiswouw
goede
eerlijke
en
een
iit" aiog"o ge[jterwijs
behoort te doen?

Wat antwoordt gij' bruid?

ZEGEN

deze huwelijken staat heeft ssemgebracht'
verbinde U met rechte liefde en trouw en geve U zijnen zegen'

God, die

U tot

Biieenkomst oP 1 oktober a's'
DonateursenVrijwilligerswordenhierbijuitgenodig.daanwezigte
óp de bijeenkomàt die donderdag 1 okrober 1998 vanaf 20:00
=ir.
uír uàn de Hollands ïuin 77 zal worden gehouden. Hierbij zullen
ook demonstraties van verschillende genealogische computerprogramma's worden gegeven' De zaal is.om 19:30 uur open'
kunnen tot 25 september worden
kuJttà, voor gratis
"het ioegang
Streót<aicnief (maximaat 15 personen). Bij
atgehàafO op
vo'ídoende belangstelling zalde avond worden herhaald'

Verzoek

Het Streekarchief stelt het bijzonder op prijs indien

u

een
gepubliceerde
onderzoek t.b.v. onze bibliotheek
exemplaar van uw

beschikbaar wilt stellen. Andere belangstellenden kunnen dan ook
uw werk raadplegen, zo ontvangt u dubbele eer van uw werk.

Aanwinst bibliotheek
Ter inzage gekomen is nu het kwartaalblad 1340 van de Afdeling
Rotterdam en Omstreken; alle tot nu toe verschenen jaargangen
('l 987-heden), in totaal 42 afleveringen. Beknopte inhoud:
Genealogie Van der Ende; kwartierstaat Br0ning; genealogie Van
der Veer; kwartierstaat Oosterhoud; genealogie Balen; genealogie
Tavenraat; genealogie Van Zeeland; stamreeks Deenenkamp;
genealogie Nauman; stamreeks Van der Sloot; parenteel Geisweit;
genealogie Vijzelaar; genealogie Hoogwerf; parenteel Jongereus;
kwartierstaat Willemsen; kwartierstaat De Koning; genealogie Van
der LeedeiVan Spieringshoek; stamreeks Breitner; stamreeks Van
Die; genealogie Vermeulen; genealogie fam. Oudaen; parenteel
Beekhuizen-Gevers; genealogie Van Beekhuizen; genealogie Lit;
genealogie Blommers; genealogie Wisselaar; kwartiersprokkels De
Flidders; genealogie Geneuchelijk; genealogie Sonneveld; kwartierstaat Lugten; kwartierstaat De Keijser; parenteel Jongereus;
kwartierstaat De Koning (vervolg); genealogie Leij; genealogie
Ruigrok; genealogie Moret; fragmenten Van Eck; genealogieën
Mus en andere spellingen; en de genealogie Penning;
en voorts de themanummers over de V.O.C.; Emigratie naar de
U.S.A.; het muntenstelsel in De Nederlanden; Hollanders in Breda;
Dordrecht; de Raad van Beroerten in Rotterdam en omgeving; de
Raad van Beroerten in Gorinchem en omgeving; de Delfshavense
predikant Cornelis Corstensz.; het Familiearchief; Hillegersberg;
Jeugdboeken van Nannie van Wehl als bron voor Streekgeschiedenis; en het themanummer over Gorinchem.
Openingstijden / adres
Openingstijden:
Adres:

maandag Vm vrijdag: 9:00 - 15:00 uur
Hollands Tuin77
3078 EE Rotterdam
tel. (010) 482 5758

