Streekarchief Eiland lJsselmonde

****Nieuwsbrief****

****

Nr. 98-03, november 1998

Hollands Tuin

77

****

3078 EE Rotterdam

Vrijwilligers voor het StreekarchieÍ
Zoals bekend zijn er voor het StreekarchieÍ vele vrijwilligers op
diverse locaties bezig de bestanden met nieuwe transcripties en
indices uit te breiden. Hier een kort overzicht van de stand van
zaken. Kortgeleden aÍgerond en op het Streekarchief te raadplegen zijn:

. Handgeschreven transcripties van het ORA Heerjansdam (Protocol,
Opdrachten en Hypotheken 1780-1809); door Marian Wijnsouw.

. ONA Barendrecht (Minuutakten gepasseerd voor notaris Pleun de Raadt,
periode 1 809-1 81 1 ); door Marian Wijnsouw.
Op beide transcripties is een alfabetische naamlijst gemaakt.
. Geboorten lJsselmonde 1812-1892; door Ben Visser.

Vrijwilligers werkzaam op het Algemeen RijksarchieÍ in Den Haag
zijn ondermeer:
. Jeroen Bos, transcribeert sinds Íebruari aan het WeeskamerarchieÍ OostBarendrecht, over de periode 1725-1809.

. dhr. D. Hageman werkt aan de Protocollen van Opdrachten en Hypotheken van Hendrik-ldo-Ambacht (1771-1805 en 1802-181 1).

. Carla van Hien, zij werkt onverdroten voort aan het ONA Zwijndrecht.
. dhr. J. Jansen Vreeling heeft zich sinds januari ontÍermd over het WeeskamerarchieÍ van West-Barendrecht.

. Sypke de Jong transcribeert het Weeskamerarchief Heerjansdam (1809181 1).

. Marian Wijnsouw werkt sinds augustus aan het overschrijven van de
Memories van Successie van Ridderkerk, Rijsoord en Strevelshoek, over
de periode 1801-181 1 .

Op het Gemeentearchief Rotterdam zijn momenteelde volgende
vrijwilligers bezig:
. dhr. H. Jansen transcribeert hei ORA van Katendrecht (Eigendom en
Verpachtingen).

. dhr. J. van Houten bewerkt momenteel het ORA Charlois (Opdrachten
en Hypotheken

17

42-1768).
1

. Anneke Koster, zij werkte aan het overschrijven van het ORA Chadois
(1732-92) en begon onlangs met het Weeskamerarch. van lJsselmonde.

. mevr. Y. Peters-Bouhuys is bezig aan de Memories van Successie Oosten West-lJsselmonde 1806-181

1 .

. Fons Villerius neemt thans het Dingboek van Oost-lJsselmonde over de
periode 1730-1761 voor zijn rekening.

Vele vrijwilligers zijn wekelijks in de weer op of rond Hollands Tuin:
. Johan Biesbroek haalt voor ons de kranten (Schakels) uit Barendrecht
en levert ons ook het Ridderkerkse weekblad 'De Combinatie'.
13 jaar werkzaam voor ons, komt
nog steeds trouw tweemaal per week om transcripties uit te typen.
. Christine Bruys komt tweemaal per week en werkt aan het plakken van
krantenknipsels, het indiceren van gegevens vanaÍ microÍiches, en het
invoeren in de computer.
. Annelies van de Linden heeft ons tijdens haar schoolvakantie regelmatig
geholpen met het invoeren van gegevens in de computer tot en met het
plakken van krantenknipsels.
. Hans van de Linden zorgt met regelmaat voor gebruikte ordners en
archiefdozen en assisteert bij het invoeren van gegevens in de computer.
. Wilma van de Linden helpt ons wekelijks met typewerkzaamheden en
helpt met het schoonhouden van de ruimten die wij in gebruik hebben.
. Toos Noorland verzorgt de verzending van de verjaardagskaarten en het
wassen van onze thee- en handdoeken.
. dhr. P. de Penning kopieert momenteel in het Gemeentehuis van
Hendrik-ldo-Ambacht de tienjarentaÍels op de akten van de Burgerlijke
Stand over de periode 1892-1932. Daarnaast zorgt hij dat wij regelmatig
het weekblad :Hier Zwijndrecht' binnenkrijgen.
. Jan Sparreboom legt zich weer toe op de komende cursus Oud Schrift.
. mevr. Sparreboom volgt voor ons het nieuws in de diverse dag- en
weekbladen en knipt alles wat te maken heeft met lJsselmonde uit.
. Ben Visser is onlangs aangevangen met het maken van tienjarentafels
op de Geboorten Charlois.
. Jan Wijnands documenteert tweewekelijks (helemaal uit Spijkenisse op
de Íiets) de binnengekomen krantenknipsels en helpt mee met het
verwerken en opbergen daarvan.

. Corine Brouwers, inmiddels alweer zo'n

Mogelijk zijn wij iemand vergeten, dat wíl nog niet zeggen dat wij
niet heel erg dankbaar zijn voor ieders inzet.
Daar wij niet altijd in de gelegenheid zijn om optimaal contact te

houden met de vrijwilligers die voor ons in actie zijn op het
Gemeentearchief in Rotterdam en op het Alg. Rijksarchief, vragen
wij hen dan ook om veranderingen, van welke aard dan ook, aan
ons door te geven. Op die manier kunnen wij de lijst van medewerkers, en hun werkzaamheden, actueel houden.
Theo Mulders / Leo Gijswijt

Vrijwilliger gevraagd
Momenteel hebben wij behoeÍte aan versterking van ons team vrijwilligers werkzaam in ons archieÍlokaal op de Hollands Tuin, met
name iemand die bereid is één dagdeel per week mee te helpen

aan ons krantenknipsel-archieÍ. Dit houdt in: selecteren

van

artikelen, uitknippen, coderen, opplakken en opbergen volgens het

universele decimale classificatiestelsel. Het betreÍt zeer secuur
werk. U kunt een brieÍje sturen aan Hollands Tuin 77, 3078 ÉÉ
Rotterdam, of bellen, tel. (010) 482 5758.

Vooriaarscursus Oud-Schrift

Op 6 maandagavonden organiseert het Streekarchief weer een
cursus Oud-SchriÍt aan de Hollands Ïuin 77. De cursus wordt
gegeven door dhr. J. Sparreboom en zal plaatsvinden op 5 en 19
januari, 2 en 16 februari, en 2 en 16 maart. Kosten zijn / 85,-.
Aanmelding kan schriftelijk en telefonisch alhier geschieden.

Vragenrubriek
lndien u vragen heeÍt aan lezers van de Nieuwsbrief over alles wat
met het verleden van het Eiland lJsselmonde oÍ directe omgeving
te maken heeft, dan kunt u deze insturen op eenzijdig beschreven
papier onder vermelding van "Vragenrubriek NieuwsbrieÍ" aan het
adres Hollands Tuin 77,3078 EE Rotterdam.
98-02 Verhoeven
Op 10 december 1843 overlijdt te Barendrechl Arii Verhoeven, oud
77 iaar en 9 maanden, geboren en wonende te Barendrecht, zoon
van Willem Verhoeven en Gerritje Bijkerke overleden, weduwnaar
van Cornelia Snoek. Gevraagd nadere gegevens over de geboorte
van Arij, zijn ouders c.q. zijn voorgeslacht.
* C.J. Verhoeven, Beukenhof 160,8212 ED Lelystad.
98-03 Multum
Gerrit Arentsze Multum, i.m. van Oostendam, begr. DelÍshaven 207-1763, otr./tr. [1] Delfshaven 5-121'6-1716 Lena Franse v.d. Hout;
otr./tr. [2] aldaar 29-4-113-5-1725 Trijntje Corn. Halfhuis. Gevraagd
doop en eventueel voorgeslacht van Gerrit A. Multum.
* Theo Mulders, Hollands Fuin77,3078 EE Rotterdam.

Een reisie naar het Riiksarchief in Beveren
(door Theo Mulders)

Afgelopen zomer bracht ik een bezoek aan het Rijksarchief te
Beveren. In de leeszaal van dit archief staan voor de bezoeker ter
beschikking microÍilms en Íotokopieën van de Burgerlijke Stand,
kerkregisters en bevolkingsregisters van de gemeenten die behoren tot de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
Per auto is dit archief, vanuit Rotterdam, in zo'n anderhalÍ uur te
bereiken via de ringweg van Antwerpen, richting Gent E17, en bij
afslag '16 de borden naar Beveren volgen. Parkeergelegenheid is
er ruim voldoende in de straat voor het archief. Vanaf het station
van Beveren is het maar vijf minuten lopen naar het Rijksarchief.
De plaats doet gemoedelijk aan, is schoon en mooi onderhouden.
ln het centrum vindt men op het plein een mooie oude kerk,
gebouwd van natuursteen en men kan op een van de terrasjes
genieten van de dorpse sfeer. Er is een winkelstraat en er zijn
diverse supermarkten te vinden.
Het gebouw waar de leeszaal van het archief zich bevindt is
somber, zowel van binnen als van buiten. ln de bescheiden hal is
een kapstok en er zijn wat kluisjes aanwezig. De toegang bedraagt
600 frank; men kan dan een jaar lang gebruik maken van alle
Rijksarchieven van België. Vervelend is wel, dat tijdens de lunchpauze, tussen 12:00 en 13:00 uur, alle bezoekers het archieÍ
moeten verlaten; er is geen kantine.
Onderzoek in de beschikbare gegevens gaat betrekkelijk makkelijk.
Zowel de microfilms als de daarbij behorende inventarissen zijn
gemaakt door de Mormonen. Men moet de Íilms handmatig op het
leesapparaat invoeren en ook het doorspoelen gaat lekker ouderwets door middel van het draaien aan een slingertje. Met enige
handigheid kan men desondanks vrij snelvan film wisselen.
Er worden geen schriÍtelijke verzoeken tot genealogische inlichtingen in behandeling genomen. De Belgische Rijksarchieven kennen
diverse sluitingsdagen in 1998 en 1999; voor inÍormatie: tel. (03)
7753839 (idem voor Íax). Adres: RijksarchieÍ te Beveren,
Kruibekesteenweg 39, 91 20 Beveren.
Fotoseries Beverwaard

ln september ontvingen wij van C.J. Rath, Grienderwaard 3

in

Rotterdam, een aantal series Íoto's betrefÍende de werzaamheden
aan de verlenging in 1983 van tramlijn 2 naar Beverwaard.
À

Op zoek naar een secretaris voor het Bestuur
Het bestuur van het Streekarchief is al enige tijd op zoek naar een
secretaris (m/v). Na het vertrek van mevr. Mudde in januari j.l.
bleven nog slechts drie bestuurders over. We vinden dit te mager
mede gezien het feit dat we door de krappe bezetting mogelijk
kansen laten liggen voor het Streekarchief. Veel vragen we van
ons nieuwe bestuurslid niet. Gemiddeld vergaderen we niet meer
dan zes maal per jaar en de daadwerkelijke werkdruk zal in de
praktijk neerkomen op niet meer dan enkele uren per maand. De
taken zullen, naast het secretariaatswerk, bestaan uit meedenken
hoe we onze diensten kunnen optimaliseren en ons vrijwilligers- en
donateursbestand kunnen uitbreiden, onze organisatie meer
bekendheid kunnen geven of gewoon hoe we het beste resultaat
kunnen krijgen uit onze toch beperkte mogelijkheden. Wees niet
bescheiden, besturen kan heel leuk zijn; met de huidige groep
vormen we een gezellig team. Mocht je meer willen weten, bel dan
even: Roelof Vennik, voorzitter, tel. 010-4790668.

de heer Keijzer overleden
Twee maanden geleden bereikte mij het bericht van het overlijden
van onze donateur de heer Keijzer uit Maassluis. De heer Keijzer
heb ik slechts eenmaal over de telefoon mogen spreken toen hij
wilde deelnemen aan de nieuwe werkgroep die zich met name zal
richten op nog onbewerkte bronnen met betrekking tot Rhoon.
Hij was een enthousiast amateur-historicus en -genealoog die
onder meer heeft meegewerkt aan het pas uitgekomen boek'Van

Brienenoord en Uw Toastje zalm' van de heer Ball. De heer
Keijzer, wiens kennis en inbreng van groot belang zou zijn geweest binnen de nieuwe werkgroep, zullen wij ten zeerste missen.
Wijwensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Uit de nalatenschap van de heer Keijzer mochten wij drie dozen
met boeken ontvangen, betrekking hebbende op de streekgeschiedenis van het Eiland lJsselmonde, die een waardevolle
aanvulling vormen op ons bestand.
Roelof Vennik

nagekomen bericht

Op 15 oktober j.l. is overleden dhr. Piet Visser, die vanaf 'het
eerste uur'deel uit maakte van de

werkgroep.
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Ongunstige berichten in de Pers
Begin dit jaar werd ook ik onaangenaam verrast door het korte
berichtje in de regionale pers, dat het Streekarchief nagenoeg
failliet zou zijn. Als voorzitter zou je zoiets toch als eerste moeten
weten ...? Op dat moment was het juist dat de financiële situatie
verre van rooskleurig was, maar het Streekarchief is op geen enkel
ogenblik bedreigd geweest in haar bestaan.
Er zijn met de Deelgemeente lJsselmonde goede contacten en
men is zich bewust van onze moeilijke positie. Dit jaar was ik aanwezig bij de openbare commissievergadering die de subsidieverleningen voorbereidt. Uit de vragen die werden gesteld bleek de
grote inleresse en waardering van de commissieleden; zo bleek
iedere politieke Íraktie, zowel ter linker als ter rechter zijde, doordrongen te zijn van het belang van het Streekarchief.
Hun gunstig advies met betrekking tot de verstrekking van de door
ons aangevraagde subsidie is van vitaal belang om ons werk op
normale wijze te continueren en verder uit te kunnen breiden. We
hebben alle vertrouwen in een positieve uitspraak waardoor we in
een rustiger vaanarater kunnen geraken, ondanks dat het budget
toch nog krap zal blijven.
RoeloÍ Vennik
Boekbespreking
VAN BRIENENOORD EN UW TOASTJE ZALM, door Michel Ball.
Achter deze verrassende titel gaat een bijzonder aardig werk schuil
waar de heer Ball jaren onderzoek aan heeft gehad' Het geeÍt de
geschiedenis van de zalmvisserij weer, die gedurende vier eeuwen
Éij fret dorp lJsselmonde werd bedreven. Hij beschrijft in de verschillende hoofdstukken ondermeer de praktijk van het zalmvissen,
de eigendomsrechten, het geslacht Van Brienen, de prijs van de
zalm, en de uiteindelijke teloorgang. Een belangrijke bijdrage tot de
beschrijving van de geschiedenis van de streek en een belangrijke
aanvulling voor wie zijn genealogie wat vlees op de botten wil
geven. Het boek, dat een uitgave is van het Streekarchief, kwam

tot stand met een hiervoor bestemde subsidie. Het heeft

een

professionele uitstraling doordat het, in tegenstelling tot eerdere
publicaties van het Streekarchief, is uitgevoerd in offsetdruk met
MC-kaft. Het is te verkrijgen bij de Archiefwinkel en op het
Streekarchiet v oor f 1 9,50. (ISBN 90-7 2349-20-2; 92 blz.).
Roelof Vennik
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Verzoek

u

Het Streekarchief stelt het bijzonder op prijs indien een
exemplaar van uw gepubliceerde onderzoek t.b.v. onze bibliotheek
beschikbaar wilt stellen. Andere belangstellenden kunnen dan ook
uw werk raadplegen, zo ontvangt u dubbele eer van uw werk.
ln onze bibliotheek ontbreken van het Rotterdamsch Jaarboekje
nog de volgende jaargangen: '1888 ím 1958, 1960, 1962, 1970,
1984,'1989, 1990 en 1997. Wie kan en wil ons een of meerdere
van deze jaargangen schenken?

Het Streekarchiei is gesloten van 25 dec. tot en met 2 ian.,
en is vanaf maandag 3 januari 1999 weer geopend.
Wijwensen U Vrolijke Kerstdagen en een Prettige Jaarwisseling!

Aanwinsten bibliotheek
De volgende boeken en tijdschriften zijn recentelijk in het bezit
gekomen van het Streekarchief:
. 'De Archieven in het Algemeen Rijksarchief', red. J.A.M.Y. Bos-Rops, H.A.J.
van Schie, B.J. Slot, C.J. Zandvliet, 1982,559 pag.

. 'De Archieven in Noord-Holland', red. L.M.Th.L. Hustinxt, F.C.J. Ketelaar,
H.J.H.A.G. Metselaars, J.J. Temminck en H. Uil, 1981 ,407 pag.
. 'Een Hollands StadsarchieÍ', wegwijzer tot onderzoek, Theo J. Poelstra, GA
Rotterdam, 1986, 1 15 pag.

. 'Archiefwijzer', handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland,
J.A.M.Y Bos-Rops en M. Bruggeman, 1987, 108 pag.

. 'Archievenoverzicht Rijksarchief in Zuid-Holland', door F.J. van Rooyen,
1993, 12.1 pag.

. 'Onderzoek

in diverse Protestante Kerkelijke Archieven in Nederland', door
J.G.J. van Booma, 1994,383 pag.
. 'Boedelinventarissen', door Th Wijsenbeek-Olthuis, 1995, 74 pag; en
'Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920', door A. Knotter en A.C.
Meyer,1995,43 pag.
.'Overzicht van de Leenkamers Holland', J.C. Kort, ARA, 1996,48 pag.
. 'Gemeentewapens van Achterhoek en Liemers', Oudheidkundige Vereniging
'De GraaÍschap', red. Mr. H.J. Steenberg-stichting, 1982,208 pag.
. 'Geschreven verleden', genealogíe en oud-schrift, door H. Brouwer, oudhooÍdarchivaris van het ARA, 1963, 91 pag.
. 'Schriftspiegel', Nederlandse paleografische teksten van de 13e tot de 18e
eeuw, P.J. Horsman, Th. J. Poelstra en J.P. Sigmond, 1986, 128 pag.
.'Heraldiek, Geschiedenis der Familiewapens', C. Pama, 1958,200 pag.
. 'Heraldiek', Carl-Alexander von Volborth, oorspr. titel Heraldry, Customs,
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Ruler and Styles, 1981-1983, Ned. uitgave 1985,228 pag'

. 'Genealogie', van stamboom tot familiegeschiedenis, door Rob van Drie,
Nico Plomp en Aad van der Tang, Stichting Teleac en CBG 1988, 246 pag'

. 'Voor- en Familienamen in Nederland', Geschiedenis, verspreiding, vorm

en

gebruik, door R.A. Ebeling, CBG, regioproject Groningen' 1993, 200 pag'
. 'Zorg voor het FamiliearchieÍ', wenken voor de ordening, bewaring en
bestemming van persoons- en familiearchieven, E.P. de Bovy en G'M'W'
Ruitenberg, 1995, 108 Pag.
.'Jaarboek CBG', jaargangen 1982, 1983, 1984.
. 'Nederlandse Historiën', register op jaargangen 1 967-1991 86 pag.
'
.,Drie verwante Geslachten Van Driel" Zuidhollandse eilanden ca. 1350-1650,
lr. C. Slgmond en K.J. Slijkerman, Waarde (Zld.)/Rotterdam 1998,506 pag'
.'Genealogie van het geslacht Speelman', H.G. Visser, 1997,404 pag'
. ,onderwijs als opdracht" Leven en werk van de eerste viiftien ministers belast met het onderwijs 1798-1830, Drs. Reina van Ditzhuyzen, 1977,.120 pag'
. ,Bronnen betreffende de Registratie van onroerend Goed in de 19e en 20e
eeuw', red. mevr. Drs. G.A.M. Jan Synghel, 1997,272pa9.
. 'Album Advocatorum', de Advocaten van het HoÍ van Holland 1 560- l 81 I ,
door R. Huybrecht, S. Scheffers, J. SchefÍer-HoÍman, ARA, 453 pag.
. 'Het werk van de Vos', samenleving en criminaliteit in de late middeleeuwen,
Dr. D.A. Berents, 1985,216 Pag.
. 'Berecht en Gestraft', geschiedenis van de Rechterliike organisatie en de StraÍinstellingen 1811-1993, door G. Behr en H.J.Ph.G. Kaajan, ARA 1994, 96 pag.
. 'Dijken en Dijkdoorbraken in het Nederlandse rivierengebied', H. van
Heiningen, 1978, 89 pag.
. 'Van Brienenoord en Uw Toastje zalm', Michel Ball, Flotterdam '1998, 82 pag.
. 'Botterdam', aspecten van een stedeliike samenleving 1810-1880, Henk van
Dijk, 1976, 472 pag.
. 'Rotterdams Jaarboekje', jaargangen 1959, 1961 , 1963 t/m 1969, 1971 t/m
1983, 1985 t/m 1988, 1991 t/m 1996'
.'Rotterdams Jaarboekje', Register 1888-1982.
. 'De Rotterdamse Gevallenen van het Verzet 1940-1945', A.M. Overwater,
Barendrecht 1997, 192 Pag.
. 'Onderzoekgids Soldaten Overzee', aanwijzingen voor onderzoek naar
onder-ofticieren en minderen bij het Kon. Ned.-lndisch Leger en bij het leger
in West-lndië'1815-1949, red. Jan H. Kompagnie, 1996, ARA-CBG,56 pag.
.'Grote Winkler Prins Encyclopedie',20 delen, Amsterdam 7e druk 1973.
. diverse genealogische aantekeningen, waaronder Andeweg, Kleyngeld,
Klingeman, De Lijster, Nieuwstraten, Verhey, Visser, Van de Wel.

Openingstijden / adres
Openingstijden:
Adres:

I

maandag Um vrijdag: 9:00 - 15:00 uur
Hollands Tuin77
3078 EE Rotterdam
tel. (01 0) 482 5758

