De Zaaier

NIEUWSBRIEF voorjaar 2014
Van het bestuur,

Als nieuwe voorzitter van het streekarchief kijk ik uit mijn zolderraam naar de natuur
en dan zie ik het voorjaar een nieuw begin voor 2014 inleiden. Niet alleen de natuur
maar ook het Streekarchief Eiland IJsselmonde wacht een nieuw begin dit voorjaar,
2014 wordt een jaar van verandering, verhuizing en bestuurswisselingen.
Om met het laatste te beginnen. Drie bestuursleden hebben te kennen gegeven om
hun functie per 1 maart na een lang dienstverband te willen beëindigen: Ad Bonis
(voorzitter/penningmeester) Roelof Vennik (secretaris) en Hans van de Linden
(algemeen bestuurslid).
Ad, Roelof en Hans hebben zich jarenlang ingezet voor het streekarchief en uit naam
van de vrijwilligers en het nieuwe bestuur wil ik hen dan ook hartelijk bedanken voor
hun jarenlange betrokkenheid bij het Streekarchief. De heren hebben te kennen gegeven nog wel verbonden te willen blijven met het Streekarchief Eiland IJsselmonde.
Het nieuwe bestuur van het streekarchief zal vanaf 1 maart 2014 bestaan uit, Peter
den Hartog (secretaris en plaatsvervangend voorzitter), Marcel Verhoef ( penningmeester en PR-zaken) en Gijs den Hartog (voorzitter). Wij hopen dat nu het Streekarchief in rustiger vaarwater is geleid, we als bestuur samen met de vrijwilligers ons
weer kunnen richten op onze corebusiness: onderzoek naar en vastlegging van de
geschiedenis van het eiland IJsselmonde!
Op 28 februari jongstleden is het Streekarchief na de verhuizing vanaf de Socratesstraat heropend op de locatie aan de Herenwaard 23. Deze locatie is qua bruto vloeroppervlakte minder dan we gewend waren aan de Socratesstraat. Gezien de netto
beschikbare oppervlakte, de opzet, het medegebruik van de faciliteiten in het gebouw alsmede de positie ervan midden in het hart van IJsselmonde is het bestuur
echter van mening dat we een uitstekende locatie hebben betrokken. Het hart van
IJsselmonde geeft ons de mogelijkheid ons beter te presenteren aan het publiek en
wij verwachten op deze locatie, mede door de nabijheid van het winkelcentrum, de
wekelijkse markt en het toekomstige tram/busstation hierdoor meer publiek te kunnen trekken.

Ik kijk uit naar een actief nieuw jaar, waarin we met samenbundeling van energie
nieuwe paden gaan bewandelen. Ik denk aan digitaliseren, aan het aanbieden van
lesmateriaal over cultureel erfgoed aan schooljeugd. Om dit laatste meer structuur
te geven, wordt er momenteel gewerkt aan een educatief pakket om dingen zoals
bijvoorbeeld de dijkenstructuur van het eiland IJsselmonde duidelijk te maken aan
leerlingen van de basisschool.
Ook ben ik erg trots dat door bundeling van krachten onze eerste digitale uitgave,
de DVD Oud Notarieel Archief IJsselmonde 1661-1811 onder eigen beheer is uitgekomen. Er is hiervoor een berg werk verzet door mensen van het Streekarchief IJsselmonde en het Stadsarchief Rotterdam. Naast een mooi voorbeeld van hoe de
samenwerking met "grote broer" Het Stadsarchief uitstekend kan verlopen, is een
professioneel ogende historische uitgave samengesteld, die – gezien het aantal
bestellingen – op aardig wat aandacht kan rekenen.
Op onze nieuwe locatie willen we zo breed mogelijk gaan exposeren, beeldmateriaal, historische informatie, oude voorwerpen, maar bijvoorbeeld ook kunst van
lokale kunstenaars. Kortom, genoeg om mee bezig te gaan. Laten wij er met elkaar
iets moois en iets leuks van maken.
In deze nieuwsbrief vind u naast interviews met de scheidende bestuursleden, een
verslag van de opening van onze nieuwe locatie en het eerste deel van "de Notarissen van IJsselmonde".
Met een blije groet,
Gijs den Hartog,
Voorzitter.

Gijs den Hartog
Voorzitter
Marcel Verhoef

Peter den Hartog

Penningmeester en

Secretaris

PR-zaken
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Nieuw onderkomen voor het Streekarchief aan de Herenwaard
Dankzij inspanning van de deelgemeente IJsselmonde heeft het Streekarchief een
nieuw onderkomen aangeboden gekregen in het deelgemeentegebouw aan de Herenwaard. Het Streekarchief is daar gevestigd in de voormalige trouwzaal van de
deelgemeente IJsselmonde, de voormalige fractiekamer van Leefbaar Rotterdam en
een opbergruimte.
Het nieuwe adres van het Streekarchief is Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam,
de openingstijden zijn ongewijzigd gebleven.

Bereikbaarheid:
Eigen Vervoer:
Rondom Winkelcentrum Keizerswaard is er voldoende (betaalde) parkeerruimte. U
kunt ook gebruik maken van het parkeerdek boven de winkels of van de parkeergarage. Volg de ANWB borden Parkeren Keizerswaard Noord om bij de parkeergarage
te komen. Parkeertarief “langs de weg” is € 0,50 per 19 minuten, parkeren op het
parkeerdek en in de garage is aanzienlijk goedkoper; € 0,50 voor de eerste 1½ uur ,
€ 0,50 voor het uur daarna en vervolgens € 1,00 voor elk volgend uur.

Openbaar Vervoer:
RET buslijnen 70, 76, 144 en 145 en Arriva buslijnen 90 en 91 stoppen bij halte Keizerswaard en de RET tramlijnen 2 en 23 stoppen aan de Groene Tuin. Houdt u met
deze laatste optie rekening met nog ongeveer 10 minuten lopen van de halte naar
de locatie aan de Herenwaard.

3

4

5

Opening nieuwe locatie Streekarchief op 28 februari 2014
Op 28 februari was het dan zover! Nadat er tweeënhalve week
hard was gewerkt door bestuursleden, vrijwilligers en ook met
behulp van een aantal vrienden en kennissen om alles in- en uit te
pakken en al over te brengen van de Socratesstraat naar de Herenwaard, was het moment om de nieuwe locatie te openen aangebroken. Naast het openen van de nieuwe locatie werd er ook
afscheid genomen van drie bestuursleden, voorzitter en medeoprichter Ad Bonis, secretaris Roelof Vennik en bestuurslid Hans van
der Linden hadden al eerder aangegeven per 1 maart terug te willen treden uit het
bestuur. Deelgemeentevoorzitter Luuk Wilson was bereid gevonden om het Streekarchief te officieel te (her)openen, wat zeer toepasselijk was, want zonder de medewerking en inspanning van de deelgemeente IJsselmonde had dit niet tot stand kunnen komen.
Allereerst nam de nieuwe
woord. Hij verwelkomde de in
den en belangstellenden en
de bestuursleden. Naast een
gen voor het Streekarchief
en voor de echtgenotes van de
er naast een culinair cadeau in
een historische attentie met

voorzitter Gijs den Hartog het
grote getale aanwezige genodigrichtte het woord tot de aftredenkort overzicht van hun verrichtinwerden er bloemen uitgereikt aan
aftreden bestuursleden, en werd
de vorm van dinerbonnen, ook
een kwinkslag uitgereikt.

Voor Ad Bonis was dat een tinnen beeldje van “De Zaaier”, vanwege de veelvuldig gevoerde discussies in het bestuur over
zaaien en oogsten, voor Roelof Vennik het boekje “Hier hangt
de gaper – de geschiedenis van de drogisterijen in Nederland”,
vanwege het weleens ontsnappen van een flinke gaap bij hem
als er na een lange dag werken ’s avond nog een bestuursvergadering was, en voor Hans van der Linden een exemplaar van
het oude stripboekje “Sterke Hans”, vanwege zijn altijd positieve inslag en doorzettingsvermogen, wat hem na zijn ziekte
weer terug heeft gebracht aan de bestuurstafel.
Na dit moment richtte Roelof Vennik het woord tot scheidend voorzitter Ad Bonis. Roelof stipte eerst de wellicht vreemde situatie aan
dat hij als ook vertrekkend bestuurslid het woord nam, maar dat hij,
toen hij dit aanbood te doen, nog niet wist dat hij zelf ook zou aftreden als bestuurslid.
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Roelof vertelde over de “belevenissen” die hij heeft gehad met Ad Bonis en haalde
enkele anekdotes en bijzondere gebeurtenissen aan die hij in de 17 jaar dat hij bij
het Streekarchief actief was met hem had meegemaakt.
Hierna was het moment gekomen dat deelgemeentevoorzitter Luuk Wilson het
woord kon nemen om de officiële opening te verrichten.
Allereerst benadrukte de heer Wilson het belang van het Streekarchief voor met
name IJsselmonde, en sprak hij zijn waardering en bewondering uit voor de bestuursleden en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het Streekarchief.
Hierna richtte hij het woord tot de scheidende bestuursleden Roelof Vennik en Hans van der Linden, en reikte hen tot grote verrassing van beide heren – de vrijwilligersspeld
IJsselmonde uit voor hun respectievelijke 17 en 24-jarige
inzet voor het Streekarchief. Na het opspelden kregen de
heren ook nog een grote bos bloemen uitgereikt en de bijbehorende akte.
Hierna was het de beurt aan scheidend voorzitter en medeoprichter van het Streekarchief Ad Bonis, vanwege zijn 30-jarige inzet
voor het Streekarchief en zijn langdurige bestuurlijke betrokkenheid in IJsselmonde, reikte de heer Wilson hem de IJsselmondepenning uit. De IJsselmondepenning is een zilveren replica van de
burgemeesterspenning van de voormalige gemeente IJsselmonde,
een zeer toepasselijke blijk van hulde voor de vertrekkend voorzitter van het Streekarchief dus. Ook deze uitreiking ging uiteraard gepaard met een
bos bloemen en een bijbehorende akte.

Na deze onverwachte huldiging van
de vertrekkende bestuursleden verklaarde de heer Wilson de nieuwe
locatie van het Streekarchief voor
geopend.
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De notarissen van IJsselmonde
Deel 1: Pieter de Weerdt (1661-1687)
door M. Verhoef

Pieter de Weerdt, geadmitteerd te ’s Gravenhage op 15 juli 1660, notaris te Den
Haag (1660-1661) en IJsselmonde (1661-1687), secretaris en rentmeester van IJsselmonde1.

Er zijn in Den Haag aan het eind 16e eeuw/begin 17e eeuw verschillende personen
met de achternaam de/van Weer(d)t/Waer(d)t actief als advocaat, deurwaarder en
notaris. Zo worden vanaf 1594 een Mr. Henrick de Weerdt (advocaat), Johannes de
Weerdt (notaris), Michiel van Weerdt (notaris) en een Pieter de Weerdt
(deurwaarder, bewoner van het pand "Den Gouden Leeuw" in de Hofstraat waar nu
het bekende restaurant "House of Lords" is gevestigd) genoemd in verschillende van
deze hoedanigheden.

1. Functies van Pieter de Weerdt: Hoogheemraad van de vier polders van West-IJsselmonde (16701686), Secretaris van het hoge bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1661-1686), Secretaris van
het lage bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1661-1686), Penningmeester van het hoge en lage
bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1680-1682).
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Ongeveer gelijktijdig met Pieter de Weerdt is er ook een Christiaan de Weerdt actief
als notaris en deurwaarder in Den Haag. Deze Christiaan is vermoedelijk een broer
van Pieter want als Pieter al werkzaam is in IJsselmonde, treedt hij toch op als doopgetuige bij de doop van kinderen van Christiaan de Weerdt en zijn echtgenote Anna
van der Leij in Den Haag. Van zowel Pieter als Christiaan zijn hun dopen en huwelijken niet terug te vinden in Den Haag, wat hun afkomst vooralsnog in het ongewisse
laat. Naspeuringen in het notarieel archief van het gemeentearchief in Den Haag
hebben bovengenoemde vermoedens bevestigd en aangetoond dat Pieter en Christiaan broers zijn2, een zus Elisabeth3 hebben en zij kinderen zijn van de deurwaarder Pieter de Weerdt4 (of van Weert en de Waert, zoals de achternaam ook voorkomt). De deurwaarder Pieter de Weerdt treedt in 1642 te Den Haag in het huwelijk
met Christina (van) de Beijer. Opmerkelijk is wel dat zowel Pieter als Christiaan
(respectievelijk in 1660 en 1659 geadmitteerd), gezien deze laatstgenoemde huwelijksdatum, bij admittatie ver beneden de grens van 25 jaar voor meerderjarigheid
moeten zijn geweest. Het is daarom dan ook aannemelijk dat zij kinderen uit een
eerder huwelijk van Pieter zijn, maar de exacte afkomst/herkomst van hen blijft
vooralsnog onduidelijk.
Pieter "de jongere" huwt tweemaal, als eerste met Barbara Pieterse. Ouwens, zij
benoemen elkaar tot erfgenaam op 4 november 1678 als zij hun testament op laten
maken voor notaris Pieter van Gilst uit Ridderkerk. Zij wonen dan al te IJsselmonde 5.
Op 28 november 1684, Barbara is dan "ziek te bedde", benoemen zij elkaar nogmaals tot erfgenaam6.
Pieter van Gilst lijkt de "huis-notaris" te zijn van het gezin De Weerdt, want op 13
april 1684 en op 7 juni 1684 worden voor hem twee machtigingen verleden 7.
Kort hierop overlijdt zijn vrouw Barbara, en hertrouwt Pieter in 1685 met Susanna
van Puijenbroeck. De uit dit huwelijk geboren zoon Johannes overlijdt vermoedelijk
op jonge leeftijd, want als Pieter Sr. (hij is dan ziek) op 30 november 1687 door Pieter van Gilst een nieuw testament laat opmaken8, benoemt hij zijn zoon Pieter Pietersz. de Weerdt, verwekt bij Barbara Pieterse. Ouwens9 (zijn eerste echtgenote) tot
zijn enige erfgenaam. Mocht zijn vrouw Susanna als eerste overlijden dan is Pieter
(Sr.) haar universele erfgenaam. Tot voogden over Pieter Jr. worden Johan van
Dam10, schepen van de stad van de Gouw11 en Cornelis Vermeulen, koopman mede
wonende aldaar.
2. ONA Den Haag, inv. 504, folio 50, akte van 26 april 1658 en inv. 505, folio 50, 103 en 126, akten van
17 november 1661.

3. ONA Den Haag, inv. 489, folio 5-27, boedelscheiding/inventaris (?) van 19 februari 1660 (Pieter “de
deurwaarder” wordt vermeld als weduwnaar van Christina van de Beijer)

4. Ibidem.

5. ONA Ridderkerk, inv.nr. 19, aktenr. 17, blz. 57, notaris Pieter van Gilst.
6.
7.
8.
9.
10.

ONA Ridderkerk, inv.nr. 19, aktenr. 127, blz. 499, notaris Pieter van Gilst.
ONA Ridderkerk, inv.nr. 19, aktenr. 110, blz. 445 en aktenr. 116, blz. 465, notaris Pieter van Gilst.
ONA Ridderkerk, inv.nr. 20, aktenr. 66, blz. 249, notaris Pieter van Gilst.
In de transcriptie wordt zij Barbara Pieters Quiriens genoemd.
Johan van Dam was Raat en Vroedschap en schepen van de stad Gouda en secretaris van de weeskamer aldaar.
11. Gouda (mogelijk liggen hier de Roots van deze familie De Weerdt).
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Het overlijden van Pieter de Weerdt, zijn eerste vrouw Barbara Pieters. Ouwens en
dat van zijn tweede vrouw Susanna werd niet aangetroffen te IJsselmonde.
Fragmentgenealogie:
I.

Pieter de Weerdt, j.m. van Den Haag, deurwaarder van "den Hove van Hollant",
wonende in de Wagenstraat (1660), mogelijke zoon van Michiel de Weerdt, notaris te Den Haag (1632), tr. Den Haag (stadstrouw) 26-1-1642 (otr. ald. 12-11642) met Christina de Beijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.
Pieter de Weerdt, volg II.
2.
Christiaan de Weerdt, deurwaarder en notaris te Den Haag, tr. Den Haag
(stadstrouw) 26-1-1642 Anna van der Leij. Christiaan overlijdt vóór 23-21676, want dan hertrouwt Anna met de weduwnaar Gerard van Santen,
en wordt zij weduwnaar van Christiaan de Weerdt genoemd. Zijn zoon
Pieter (ged. Den Haag 15-11-1665) wordt in 1689 geadmitteerd als notaris in Den Haag, waar hij dat tot aan zijn overlijden in 1728 blijft.
3.
Elizabeth de Weerdt, genoemd als dochter van Pieter en zuster van Christiaan.

II.

Pieter de Weerdt "de jongere", notaris te Den Haag en IJsselmonde, secretaris
en rentmeester van IJsselmonde.
huwt 1e met Barbara Pieterse. Ouwens, overl. tussen 28-11-1684 en 11-11-1685
te IJsselmonde.
Kinderen uit het 1e huwelijk:
1.
Pieter de Weerdt, ged. IJsselmonde 10-8-1681, get. Gerrit van Santen,
Elisabeth de Weerdt en Willem van Hoornbeeck. Elisabeth wordt de
vrouw van Willem van Hoornbeeck genoemd en is vermoedelijk een zus
van Pieter en Christiaan de Weerdt. Jong overleden ("1681, ontfangen
vant graff inde kercke vant kint van de secretaris de weerdt de somme
van ƒ 2-0-0").
2.
Pieter de Weerdt, ged. IJsselmonde 21-2-1682, get. Gerrit van Santen,
Elisabeth de Weerdt en Willem van Hoornbeeck. Pieter wordt secretaris
tot IJsselmonde genoemd. Overl. ná 30-11-1687.
huwt 2e IJsselmonde 11-11-1685 (ondertr. ald. 21-10-1685) met Susanna van
Puijenbroeck, jongedochter wonende te IJsselmonde.
Kind uit het 2e huwelijk:
3.
Johannes van Weerdt, ged. IJsselmonde 8-9-1686, get: Johan van Dam en
Brigitta Souburgh. Brigitta wordt huisvrouw van Johan van Dam genoemd. Johan van Dam wordt raat en vroetschap mitsgaarders en secretaris van de weeskamer tot Gouda genoemd. Jong overleden.
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We nemen afscheid van:
In het kader van het afscheid van de vertrekkende bestuursleden Ad Bonis, Roelof
Vennik en Hans van der Linden, hebben Peter den Hartog en Marcel Verhoef hen een
aantal vragen gesteld…

Hans van der Linden, vanaf 1990 vrijwilliger en
sinds 2003 algemeen bestuurslid van het Streekarchief,
Hoe ben je bij het Streekarchief terecht gekomen?
“Ik was chauffeur en kwam na een operatie aan mijn voet in
de WAO terecht. Vanwege mijn werk kwam ik vaak in de
buurt van de Hollandse Tuin. In het voorjaar van 1990 ben ik
daar een keertje binnengelopen en raakte in gesprek met
Michel Ball, waarna ik mijn diensten heb aangeboden.
Michel nam mij mee naar het Nationaal Archief en het Gemeentearchief en zo ben ik onder andere begonnen met het
transcriberen van akten. Later ging ik werken voor het Gemeente Archief, eerst als vrijwilliger en later gedetacheerd via Multibedrijven, waardoor ik mij nog meer kon inzetten voor het Streekarchief.”
Welke functies heb je allemaal bekleed bij het Streekarchief?
Ik ben begonnen bij het Streekarchief als vrijwilliger met het uitknippen en inplakken
van familie-advertenties, heb vanuit mijn werk voor het Gemeente Archief er onder
andere voor gezorgd dat er Ficheleesapparaten kwamen voor het Streekarchief en
ben later ook akten gaan transcriberen. Ik was bij de bestuursvergaderingen als vrijwilliger betrokken als notulist. In 2003 werd ik na het aftreden van Leo Gijswijt gevraagd om bestuurslid te worden en ben ik in die hoedanigheid verder gegaan bij het
Streekarchief.”
Wat vond je het leukste om te doen voor het Streekarchief?
“Het transcriberen van akten was toch wel het leukste. Je krijgt hierdoor bijna contact met mensen die er al lang niet meer zijn. De geschiedenis gaat leven, zo weet ik
nu nog steeds het verhaal van een heer Brummelstein die voor oplichting werd vervolgd. Helaas ontbrak mij later de tijd, door het fulltime gaan werken voor het Gemeentearchief, om dit te continueren.”
Wat is volgens jouw je belangrijkste/leukste bijdrage geweest voor het Streekarchief?
“Het zekerstellen van de kranten voor het Streekarchief, nadat het Gemeentearchief
ze na verfilming wilde vernietigen. Ik heb dit af kunnen spreken met het Gemeentearchief en een afspraak gemaakt met Michel Ball om de drie à vier pallets (!) naar
het Streekarchief te vervoeren.
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Het allerleukste blijft toch het transcriberen van met name akten uit het rechterlijke
archief. Het uitzoeken van de betekenis van allerlei oud-rechterlijke en juridische
termen vond ik hier ook erg leuk aan, zo bleef het niet bij simpel overschrijven, maar
leerde je er ook nog wat van en kon je de transcripties uitbreiden met de betekenis
van de daarin gebruikte termen.”
Hoe kijk je terug op je periode bij het Streekarchief?
“Als een zeer zinvolle tijdsbesteding waarvan ik hoop dat het vruchten afwerpt in de
toekomst, en wat ik met zeer veel plezier heb gedaan . Vooral het knutsel- en regelwerk vond ik leuker dan het bestuurlijke. Ik heb wel altijd mijn best gedaan om als
Algemeen Bestuurslid mijn steentje bij te dragen. ”
Hoe zie je de toekomst voor het Streekarchief?
“Ik denk rooskleurig. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de motivatie van de mensen die je om je heen verzameld. Maar ik hoop echt dat de positie wordt verbeterd
en dat er meer bekendheid komt. We moeten wel meer op eigen benen zien te gaan
staan, ook omdat het aantal en de hoogte van de subsidies terugloopt. Het is natuurlijk wel een stap in de goede richting dat we nu onder gunstige voorwaarden de
nieuwe locatie aan de Herenwaard hebben kunnen betrekken. “

Roelof Vennik, secretaris, oud-voorzitter en
sinds 1997 betrokken bij het Streekarchief,
Hoe ben je bij het Streekarchief terecht gekomen?
“Ik ben in 1997 door Ad Bonis gevraagd of ik voorzitter wilde worden van het Streekarchief na een
voorzitterloze periode . Ad kende mij vanuit de NGV
en vond mij wel een geschikte kandidaat voor de
vacature.”
Welke functies heb je allemaal bekleed bij het
Streekarchief?
“Ik ben dus begonnen als voorzitter. In 2002 vond ik zelf dat het Streekarchief een
betere voorzitter nodig had, in ieder geval een die er meer tijd in kon steken, omdat
ik ondervond dat het heel moeilijk bleek om deze club alleen in de avonduren te besturen. Je moet meer betrokken zijn en veel meer contact hebben met je vrijwilligers
wil je e.e.a. in goede banen kunnen leiden. Het bleek ook in de jaren daarna, toen
Ad weer voorzitter was, dat dit eigenlijk niet verbeterde, wat heel jammer was. Ik
ben hierna secretaris geworden, wat ik tot nu heb gedaan. ”
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Wat vond je het leukste om te doen voor het Streekarchief?
“Wat ik aan besturen in het algemeen het leukste vind, is het ontwikkelen van allerlei plannen. Het is alleen jammer dat je deze als bestuurder bij het Streekarchief
veelal ook zelf moet uitvoeren. En dat kwam er dan vaak niet van. Niet vanwege
desinteresse of luiheid, maar omdat de bestuursleden allemaal een fulltime baan
hadden en er gewoon niet aan toe kwamen. Hiernaast hebben we veel penningmeesterleed gehad. We hadden zelfs een penningmeester die na 20 minuten al weer
aftrad.”
Wat is volgens jouw je belangrijkste/leukste bijdrage geweest voor het Streekarchief?
“Het leukste vond ik, hoewel dat er niet altijd van is gekomen, het contact met de
mensen en het samen dingen doen, dat trekt mij erg aan. Maar waar mijn hart echt
ligt is het onderzoeken en het schrijven en publiceren daarover. Ik heb verschillende
boekjes geschreven, o.a. over genealogische onderzoek, heraldiek, de geschiedenis
van Schiedam, gids voor stamboomonderzoek, het trouwboek van Rotterdam (voor
een Engelse Genealogische Vereniging) en de geschiedenis van Hillegersberg voor
het Streekarchief. Recent heb ik mijn eerste roman uitgebracht die gaat over dierenactivisme in de jaren 80.”
Hoe kijk je terug op je periode bij het Streekarchief?
“Als een prettige periode met leuke contacten. We hebben altijd een leuke omgang
met elkaar gehad binnen het bestuur. Hiernaast toch enigszins teleurgesteld dat we
er niet harder aan hebben getrokken. We zijn er wel van overtuigd dat we het Streekarchief in goede handen achterlaten. Ik denk wel “hoe hadden we de continuïteit
beter kunnen waarborgen”? In de goede tijden was er geen gebrek aan subsidies, er
was altijd wel een potje voor. Dat laatste gaat nu anders worden, er wordt steeds
meer zelfredzaamheid verlangd, je kan jezelf daardoor niet meer verstoppen en je
moet jezelf continue bewijzen en laten zien.”
Hoe zie je de toekomst voor het Streekarchief?
“Er zijn toch nog wel een aantal onzekere factoren. We hebben wel goede contacten
opgebouwd met de politiek en andere verenigingen in de regio, en het zou jammer
zijn als dit teloor zou gaan omdat de gemeente haar verantwoordelijkheid niet
neemt. Het cultureel erfgoed van IJsselmonde is namelijk niet alleen een verantwoordelijkheid van het Streekarchief maar ook voor het gemeentebestuur. Dit zijn
natuurlijk de donkere wolken, maar ik denk dat het Streekarchief zeker een toekomst
heeft met haar enthousiaste en bevlogen vrijwilligers, maar er zal toch meer contact
en samenwerking moeten komen met verenigingen in de regio om bepaalde zaken
gemeenschappelijk aan te pakken. Eenmaal per jaar een regio-overleg is hiervoor
absoluut onvoldoende. Verder denk ik dat de naam Streekarchief de lading niet meer
helemaal dekt, en dat het accent wellicht meer op IJsselmonde moet komen te liggen, verder zal onze Nieuwsbrief wat meer uitstraling moeten krijgen, willen we hier
adverteerders en meer leden mee gaan aantrekken.“
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Ad Bonis, medeoprichter van het Streekarchief in
1983, oud-penningmeester
Streekarchief,

en voorzitter van het

Hoe ben je bij het Streekarchief terecht gekomen?
“Mijn vrouw Els las een advertentie in Het Zuiden over
een cursus Stamboomonderzoek en vond dit wel wat
voor mij, omdat ik altijd al een keertje wilde beginnen
met genealogisch onderzoek. Deze cursus werd gegeven in de Klimmende Bever door Arie van Munster. Na deze cursus en diverse brainstormsessies later is het Streekarchief opgericht door Arie van Munster, Jaap Dubbeldam en mijzelf. Arie werd voorzitter, Jaap secretaris en ik penningmeester.”
Welke functies heb je allemaal bekleed bij het Streekarchief?
“Ik ben dus begonnen als penningmeester, tussen 1987-1989 ben ik tijdelijk weggeweest vanwege onenigheid over de (financiële) koers. In 1989 ben ik, na het kort
achterelkaar overlijden van Arie en Jaap, teruggekomen als penningmeester. In
2002 ben ik voorzitter geworden toen Roelof Vennik vanwege tijdgebrek terugtrad
als voorzitter.”
Wat vond je het leukste om te doen voor het Streekarchief?
“Het leukste vond ik om van niets iets te maken. We zijn begonnen met nul en als je
nu ziet wat voor een aanzienlijke collectie we nu hebben en welke hele bijzondere
dingen zich hierin bevinden, die je nergens anders kunt vinden, dan is dat toch geweldig? De laatste jaren hebben we helaas wat minder nadruk op deze bijzonderheden kunnen leggen en is er stukken minder publiciteit en daardoor dus ook minder
verwerving van nieuwe dingen en stukken geweest. Door een combinatie van het
bestuur dat het eigenlijk te druk had met hun reguliere werkzaamheden en ook
(daardoor) een te weinig contact hebben met de vrijwilligers is dit eigenlijk zo langzaam afgegleden. Hiernaast hadden we natuurlijk Theo (redactie: Theo Mulders,
beheerder in het Streekarchief van 1996 tot 2013). Theo regelde alles voor ons en
ook tot onze tevredenheid, waardoor we over weinig dingen nog zelf hoefden na te
denken. Ik heb alleen maar lof dat hij het zo heeft weten uit te bouwen, want toen
Michel Ball weg ging hadden we 200 bezoekers per jaar, toen Theo ons vorig jaar
moest verlaten, waren dat er 1200!
Wat is volgens jouw je belangrijkste/leukste bijdrage geweest voor het Streekarchief?
“Ik denk dat mijn belangrijkste bijdrage aan het Streekarchief visie is geweest. Alleen maar visie en klein beetje uitvoering, maar dat werd altijd het meeste door
anderen gedaan.
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Hoewel het verven van de nieuwe locatie aan de Socratesstraat me ook nog goed
bijstaat. Mijn schoonzoon had voor verf gezorgd, en samen met mijn vrouw Els hebben we de muren toen geverfd. Helaas bleek de ondergrond, die waarschijnlijk bestond uit nog hele oude oliehoudende verf, niet erg geschikt en liet de verf na alle
inspanning weer los. We hebben toen alles opnieuw moeten doen.“
Hoe kijk je terug op je periode bij het Streekarchief?
“Er zijn door de jaren heen enorme veranderingen geweest. Alleen al door de toenemende automatisering en digitalisering van archieven. Je ziet daarentegen wel de
aandacht van mensen erg snel wegzakken, bijvoorbeeld als er niet direct resultaat of
info komt, dat is overigens iets wat je breed maatschappelijk ziet tegenwoordig.
Wat me verder nog bijstaat zijn het 10-jarige en het 25-jarige jubileum. Bij het 10jarig jubileum hadden we een vaartocht rondom het eiland IJsselmonde georganiseerd met alle burgermeesters van het eiland. .De vaartocht werd nauwgezet afgestemd met de agenda van de toenmalige Rotterdamse burgemeester Bram Peper.
Toen we uiteindelijk alle neuzen dezelfde kant op hadden en op het punt stonden te
vertrekken, liet hij het juist op het laatste moment afweten, dat was erg jammer.
Met het 10-jarige jubileum hadden we een busreis over het eiland georganiseerd.
We hebben die dag zoveel mogelijk historische verenigingen op het eiland bezocht.
Ook het uitreiken door burgemeester Ivo Opstelten van het eerste exemplaar van de
Streekarchief uitgave “De geschiedenis van Hillegersberg”, geschreven door Roelof
Vennik, is me bijgebleven als één van de successen. Ook zijn we een keer op bezoek
geweest bij de baron (redactie: Groenix van Zoelen) op het Huis ten Donck in Bolnes
en hebben daar een rondleiding gehad. Dat zijn toch allemaal leuke dingen die me
zijn bijgebleven. Ook de uitgave van alle andere boekjes en werken en het samenstellen van kerstpakketten om toch elke keer iets leuks te kunnen doen voor de vrijwilligers zullen me altijd bijblijven.”
Hoe zie je de toekomst voor het Streekarchief?
“Het Streekarchief verdwijnt. Ik denk dat er uiteindelijk een combinatie wordt gevonden met de bibliotheek en dit zal integreren als een eenheid onder de gemeente en
dat het Streekarchief als zelfstandig instituut op termijn verdwijnt. Tot die tijd baart
het teruglopen van het aantal vrijwilligers en het stijgen van de gemiddelde leeftijd
met 1 jaar elk jaar van deze groep mij zorgen. Er is te weinig aanwas van nieuwe
vrijwilligers en de komende generaties die nu 30 à 40 jaar oud zijn zie ik niet direct
als vrijwilliger bij het Streekarchief aantreden tegen de tijd dat zij 67 zijn. De naam
Streekarchief dekt naar mijn mening de lading nog, want hoewel haar functie de
afgelopen 30 jaar is veranderd bewijst ze nog steeds haar bestaansrecht. Natuurlijk
wordt er steeds meer gedigitaliseerd, maar voorlopig vindt dat nog versnipperd en
beperkt plaats. Het is ook onderhevig aan fluctuaties (eerst centraliseren, dan weer
decentraliseren), maar ik hoop dat er hierbij afscheid wordt genomen van het slechte en de goede dingen behouden blijven. Ik wens jullie heel veel succes voor de toekomst!”
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Genealogie van de familie Punt uit Ridderkerk
door L.W. Punt.

Aanvullingen voor het winkeltje:
"Hier onveilig? Onmogelijk!" van Pieter van Vollenhoven.
"Vestingstad Zutphen" - Elf eeuwen versterken en verdedigen.
"Onverbloemd!" - 90 jaar Annie de Reuver van Rein Wolters.
"Ede" - Architectuur en stedenbouw 1850-1940 van drs. Pauline Opmeer.
Algemeen Nut Beogende Instelling
De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is door de belastingdienst aangemerkt als een (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat het Streekarchief geen erf- of schenkbelasting
hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen.
Degene die het Streekarchief een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of
vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Het Streekarchief is de volgende data gesloten:
Goede Vrijdag (vrijdag 18 april);

Hemelvaartsdag (donderdag 29 mei) en
de aansluitende vrijdag (30 mei );

Tweede Paasdag (maandag 21 april);

Tweede Pinksterdag (maandag 9 juni).

Wilt u een exemplaar van onze Nieuwsbrief nabestellen, dan kan dat voor
€ 1,50 excl. verzendkosten
Ons archief is gevestigd Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam.
De openingstijden zijn op werkdagen van 9.00-15.00 uur. Telefonisch zijn wij dan
bereikbaar onder (010) 892 93 10. Het archief is toegankelijk voor rolstoelrijders. Er
zijn voldoende betaalde parkeerplaatsen. Openbaar vervoer: RET-buslijnen 70, 76,
144 en 145; Arriva-buslijnen 90 en 91 - halte Keizerswaard. RET-tramlijnen 2 en 23 halte Groene Tuin (± 10 minuten lopen).
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