NIEUWSBRIEF zomer 2014
Van het bestuur,

Het Streekarchief bevindt zich nu vier maanden aan de Herenwaard en tot nu toe
zijn wij als bestuur en de vrijwilligers tevreden over de verhuizing. De nieuwe huisvesting is wel kleiner maar de locatie in het hart van IJsselmonde is zeker een verbetering. De afgelopen maanden is men nog druk bezig geweest om binnen het Streekarchief alles een juiste plaats te geven. Ook is er een begin gemaakt om dat wat er
binnen de muren van het Streekarchief is te digitaliseren. Dit is echt een hele klus. In
het hart van IJsselmonde werken we samen met de cultuurscout Charissa Maduro en
de cultuurwerkplaats Islemunda. Het eerste resultaat van deze samenwerking is al
gerealiseerd met een expositie van een kunstenares uit IJsselmonde: Miep Kalle.
Haar schilderijen waren te bewonderen in de hal van het deelgemeentekantoor en
bij het Streekarchief. In de afgelopen maanden heeft zich ook een nieuwe vrijwilliger
aangemeld, mevrouw Trees van Maanen. Zij houdt zich bezig met het transcriberen,
doorlezen en nakijken van de documenten van IJsselmonde en het oud notarieel
archief. Ook is het aantal donateurs voor de stichting gegroeid. Al met al positieve
ontwikkelingen waarvan ik hoop dat deze tendens zich zal voortzetten. Ook kwamen
wij via onze vaste bezoeker van het Streekarchief, Arie Prooij en Joop Wiekeraadt
van de Historische Vereniging Heerjansdam, in het bezit van een collectie over en
van Heerjansdam, bijeen gebracht door wijlen Floor
van ' t Zelfde. Dit alles is ons geschonken door zijn
weduwe Ellie van 't Zelfde-Groenendijk. Marrie
Kamp, beheerder van wijkgebouw de Magneet uit
Oud IJsselmonde schonk onlangs de oude filmprojector (1956/57) uit de Magneet aan het Streekarchief,
waar vroeger filmvoorstellingen werden gehouden.
Het lijkt er op dat steeds meer mensen het Streekarchief weten te vinden om waardevolle zaken uit het
verleden te schenken, om het te bewaren voor het
nageslacht. Hopend dat we op deze manier voortgaan, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet....
Met een tevreden groet,
Gijs den Hartog.

De notarissen van IJsselmonde
Deel 2: Cornelis (1689-1720) en Jan (van) Lieshout (1708-1735)
door M. Verhoef
Cornelis Jansz. van Lieshout, geadmitteerd te Rotterdam op 5 juli 1689, notaris (16891720) en schoolmeester te IJsselmonde, schout en secretaris van IJsselmonde1.
Cornelis huwt Marija Gerrits (van der) Boot, dochter van Gerrit Jansz. van der Boet en
Janneken Bastiaense. van der Wael. Hun huwelijk werd niet gevonden evenals de
dopen van Cornelis en Marija. Uit het huwelijk tussen Cornelis en Marija worden te
IJsselmonde zeven kinderen geboren.
Cornelis overlijdt in 1721 en wordt op 6 janurai 1721 te IJsselmonde begraven, zijn
echtgenote Marij overlijdt een jaar later en wordt op 12 maart 1722 begraven. Beide
overlijdens worden aangegeven door hun zoon Jan van Lieshout.
De afkomst van Cornelis blijft nog in het ongewisse. Zijn doop werd te Rotterdam en
IJsselmonde niet aangetroffen. Zijn vader is vermoedelijk Johannes (Jan) Pietersz.
(van) Lieshout, die tweemaal als doopgetuige optreedt bij de doop van dochters Johanna en Maghlina. Mogelijk is dit dezelfde Johannes Pietersz. Lieshout die gehuwd
was met Metgen Thonisdr. en afkomstig uit Sprang-Capelle, maar dat is (nog) niet met
zekerheid vast te stellen omdat ook daar geen doop van Cornelis werd aangetroffen.
Cornelis wordt in 1681 genoemd Als één van de erfgenamen
van Eeuwout Adriaen Eewoutsz., die te Cappelle op den IJssel
is overleden2.
In 1685 wordt Cornelis genoemd als eigenaar van 10 mergen
zaailand in Nieuw-Reijerwaard, als hij die verhuurd aan IJda
Ariënse., weduwe van Gerrit Pleune de Hen (Haan?), en Gerrit
Pietersz. Lijster3.
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Functies van Cornelis van Liesho Functies van Cornelis van Lieshout: Schout van Oost-IJsselmonde (16931720), Heemraad en Schepen van Oost-IJsselmonde (1685-1686), Dijkgraaf van het gemeneland van OostIJsselmonde (1689-1691; 1693-1715), Hoogheemraad van het gemeneland van Oost-IJsselmonde (16921693), Schout van de polder Oost-IJsselmonde (1693-1720), Laagheemraad van de polder Oost-IJsselmonde (1685-1686), Secretaris van het hoge bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1687-1720), Se
cretaris van het lage bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1687-1720), Penningmeester van het hoge en
lage bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1704-1705), Hoogheemraad van de vier polders van WestIJsselmonde (1692-1721), Secretaris van de vier polders van West-IJsselmonde (1693-1721), Hoogheem
raad van de polder Varkensoord (1698-1721).
2
ONA Capelle aan den IJssel, inv. 3483, aktenr. 119, blz. 369, Machtiging verleden voor notaris Everard
Maes op 8-5-1681.
3
ONA Ridderkerk, inv. 20, aktenr. 8, blz. 37, Huurakte verleden voor notaris Pieter van Gilst op 24-2-1685.
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Johannes (Jan) van Lieshout (1689-1735), zoon van voornoemde Cornelis van Lieshout, geadmitteerd te Rotterdam op 18 april 1708, notaris te IJsselmonde (17081735)4 , op 23 januari 1734 benoemd tot Rentmeester5. Jan huwt te Rotterdam op
26 oktober 1712 met Maria Rijsbergen (1688-1759), weduwe van Abraham Fenix en
dochter van Abraham Rijsbergen en Susanna Overschie.
Op 22 september 1731 wordt er voor Schout en Schepenen van IJsselmonde een
akte van transport verleden, ter zake van een rentebrief van ƒ 800,- door Johannes
en zijn vrouw Maria aan de diakonie van IJsselmonde6.
In 1735 komt Jan vroegtijdig te overlijden en wordt op 21 juni 1735 te IJsselmonde
begraven. Zijn overlijden wordt aangegeven door Maria van Rijsbergen, “nu weduwe J. van Lieshout”. Maria hertrouwt op 22 oktober 1737 te IJsselmonde met de
schepen van Berkel en Rodenrijs, Arent (Adriaen) Vosmeer (ook Vosmaer), weduwnaar van Anna Wilhelmina Bor. In 1759 overlijdt Marija te Schiedam en wordt zij op
24 september 1759 te Berkel en Rodenrijs begraven.
Fragmentgenealogie:
I. Cornelis Jansz. van Lieshout, schoolmeester te IJsselmonde, notaris aldaar (16891720), schout en secretaris van IJsselmonde. Mogelijke zoon van Jan Pietersz.
van Lieshout en Metgen Thonisdr. uit Sprang-Capelle.
huwt met Marija Gerritse. van der Boot (ook Boet of Bout), dochter van Gerrit
Jansz. van der Boet en Janneken Bastiaense. (van der Wael). Vermoedelijk geboren te Charlois.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna van Lieshout, ged. IJsselmonde 31-10-1683, get. Jannetie Bastiaense. en Gerrit Jansz. van der Boot.
2. Johannes van Lieshout, ged. IJsselmonde 25-12-1685, get. Jan Pieterse van
Lieshout.
3. Maghlina van Lieshout, ged. IJsselmonde 25-5-1687, get. Johannes Pieterse
Lieshout en Lijsbeth Vinck.
4. Johannes (Jan) van Lieshout, volg II.
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Functies van Jan van Lieshout: Schout van Oost-IJsselmonde (1721-1735), Hoogheemraad van het
gemeneland van Oost-IJsselmonde (1714-1734), Schout van de polder Oost-IJsselmonde (1721-1735),
Secretaris van het hoge bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1721-1734), Secretaris van het lage
bestuur van de polder Oost-IJsselmonde (1720-1735), Hoogheemraad van de vier polders van WestIJsselmonde (1722-1735), Hoogheemraad van de polder Varkensoord (1726-1735).
GAR, toegangnr. 8, inv.nr. 2, akte 1866. In dit Kohier van de verpachting van tiendgewassen, zit achte
rin een akte van benoeming van Johannes van Lieshout tot rentmeester, gepasseerd voor Schout, Bur
germeesteren, Schepenen en Raden van de Stad Delft.

GAR, toegangnr. 8, inv.nr. 2, akte 1809.
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5. Gijsbertus van Lieshout, makelaar, ged. IJsselmonde 9-12-1691, get. Jean de
Meij, heer van IJsselmonde en zijn echtgenote en Jannetie Bastiaense. Overl.
IJsselmonde, begr. ald. 3-4-1748, aangifte van overlijden door Abraham Rijsbergen, zijn neef.
6. Elisabeth van Lieshout, ged. IJsselmonde 29-12-1694, get. Jannetje Bastiaens.
van der Waal.
7. Geraert van Lieshout, ged. IJsselmonde 26-8-1696, get. Jannetje Bastiaens.
van der Waal.
II. Johannes (Jan) van Lieshout, ged. IJsselmonde 11-9-1689, get. Jannetje Bastiaense., notaris te IJsselmonde (1708-1735). Overl. te IJsselmonde, begr. ald. 21-61735, aangifte van overlijden door Maria Rijsbergen. Maria hertrouwt later met
Arent Vosmeer (Vosmaer) (1683-1748), wijnkoper7 en secretaris van Berkel en
Rodenrijs, laatst weduwnaar van Anna Wilhelmina Bor (±1694-1734).
Huwt Rotterdam 26-10-1712 (ondertr. IJsselmonde 4-10-1712, impost f 15,- -)
met Maria (van) Rijsbergen, weduwe van Abraham Fenix (1660-±1711), ged.
Rotterdam 29-2-1688, get. Simon van Malen, Ragheltie Overschie en Anna Overschie, dochter van Abraham Cornelisz. (van) Rijsberge(n) (1658-1702) en Susanna Overschie (†1721), overl. te Schiedam, begr. Berkel en Rodenrijs 24-9-1759.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Gijsbert van Lieshout, ged. IJsselmonde 29-9-1720, get. Cornelis Lieshout, Maria van der Boot en Gijsbertus Lieshout. Overl. IJsselmonde, begr.
ald. 1-10-1723, aangifte van overlijden werd gedaan door zijn vader Jan van
Lieshout.
2. Doodgeboren kind, IJsselmonde 9-8-1723.
3. Doodgeboren kind, IJsselmonde 9-3-1725.
Afbeelding: Uitsnede (van het dorp IJsselmonde) uit de “Kaart van de landen van
IJsselmonde en Ridderkerk”, getekend door Odulphus Coenraads. Uit de kaartencollectie Hingmans van het Nationaal Archief.
7

ONA Rotterdam, inv. 922, akte 359, blz. 1118 en akte 386, blz. 1201, beide testamenten verleden voor
notaris Phillip Basteels op 11-6-1676 en op 22-8-1676.
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Nieuwe adverteerder Desley IT !
Ingaande de Herfstuitgave van de Nieuwsbrief kunt een informatief stukje verwachten
hoe u gemakkelijk met
uw pc, laptop of tablet
kunt omgaan.
Heeft u zelf een onderwerp waarover u meer
wilt weten
(bijvoorbeeld het opzetten en onderhouden van een website) dan kunt met Desley IT contact opnemen.
Wat doet Desley IT?
Desley IT geeft hoogwaardige computerservice voor de particuliere sector en de
zakelijke markt. Op diverse basisscholen in IJsselmonde ondersteunt Desley IT het
onderwijsteam met alle computerproblemen en -wensen.
Daarnaast biedt Desley IT inktcartridges en toners tegen zeer concurrerende prijzen
aan. Desley IT levert rechtstreeks aan de consument en slaat de tussenhandel en
verkooppunten over. Hierdoor kan Desley IT de prijs van toners op een laag niveau
houden.

Wist u dat?
Een tablet of smartphone in de zon
oververhit kan raken en deze dan
(tijdelijk) niet meer functioneert?
Voorkom dit probleem en laat uw
tablet of smartphone niet in de zon
liggen!
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Een overijverige dominee.
Het gebeurde op dinsdagmiddag 8 December 1744,
ten huize van kleermaker Wessel Disseling in Oost
IJsselmonde.
Neeltie van Mulm, vrouw van de kleermaker, had
tevoren bij haar man geklaagd dat dominee Lambertus Evenhuijs zijn handen niet thuis kon houden, dat
dominee …. “iterative aentastingen tot het plegen
van oneerlykheyt aan haer hadde gedaen.”
De kleermaker probeerde om samen met een paar
getuigen de dominee op heterdaad te betrappen,
wat ook lukte.
Op 8 December 1744 zat hij op wacht op zolder, samen met zijn knechten Harmen de Vos en Dirck
Tuijnts.
Dominee kwam door de achterdeur het huis in. Hij ontmoette Neeltje beneden. Dominee deed de deur tussen voorhuis en achterhuis dicht, hij wilde duidelijk geen
pottenkijkers, en hij nam haar mee de trap op naar de slaapkamer, de bedstede in.
Daarop kwam de kleermaker met zijn knechts van zolder naar beneden, de slaapkamer binnen, en de kleermaker schoof de gordijnen open met: “Jou schelm, nu hebbe
ik u.” Neeltie was samen met dominee in de bedstede. Neeltie lag achterover, en
dominee was “….. met bijde handen besig voor aen zyn broeck.”
Dominee probeerde zich uit de situatie te redden met “Swijgt stil, ik sal u gelt geven.” Hij bood twintig gulden per jaar, wilde tot een vergelijk komen. De volgende
dag nodigde hij de kleermaker met de twee getuigen zelfs uit, en onder het genot
van geserveerde koekjes en wijn bood hij hen al vierhonderd gulden, mits de kleermaker en de getuigen er het zwijgen toe zouden doen. Maar de kleermaker diende
een klacht in. Op 26 Juli 1745 kwam de zaak voor.
Voor de hoge vierschaar vertelde ook dominee op 26 Juli 1745 zijn versie van het
gebeurde. Neeltie zou hem in huis hebben gevraagd om mee naar boven te gaan,
waar ze hem naar de bedstede bracht. Dominee werd door haar bij de arm gevat, en
viel in de bedstede, waar zij “… gesegt soude hebben: “domine kom by mij.” Kortom,
volgens de dominee wou ze wel. Om dit misverstand uit te praten zou hij de kleermaker met getuigen hebben uitgenodigd. “… te dien teyde …. in allen schyn van
vriendschap de pypen en wijn binnengebragt en geschoncken, en met de persoonen
gedroncken heeft….”
De hoge vierschaar trapte hier niet in. Zij formuleerde op 26 Juli 1745 als voorlopige
aanklacht dat dominee “…sig hadde schuldig gemaeckt, tenminste aan het tenteren
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Er werd gedurende bijna vijf jaar op in totaal zesendertig dagen geprocedeerd, waarbij dominee Lambertus Evenhuijs op achttien van de zesendertig dagen persoonlijk
op de zittingen in Dordrecht aanwezig moest zijn. Er werden naast kleermaker Wessel Disseling en zijn vrouw en knechts nog negentien andere getuigen gehoord.
Dominee werd op 11 Mei 1750 schuldig bevonden, en veroordeeld tot duizend gulden boete (destijds een bedrag waarvan een riant huis kon worden gekocht) ten
bate van de diaconie armen van Oost IJsselmonde, plus betaling van de kosten van
het proces. En ook dit bedrag zal niet gering zijn geweest. De te ruime taakopvatting
van zijn pastorale plichten heeft hem een fortuin gekost.
Dit proces moet indertijd de gemoederen hevig in beroering hebben gebracht. Het
vormde voer voor buurtroddel in de pruikentijd: Kijk, dominee rijdt van huis. Waar
moet hij al zo vroeg naar toe? O, hij zal wel weer naar het raadhuis van Dordrecht
moeten. O, weet je dat nog niet? Ik vertel het je, het is een pikant verhaal ….
Bron.
Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en Hoge
Vierschaar van Zuid-Holland, 1574 –1811 (1813), nummer toegang 3.03.08.224, inventarisnummer 74, dd. 26 Juli 1745 (begin proces met formulering van de klacht),
en (vonnis) op 11 Mei 1750.
Vervolgzittingen van de hoge vierschaar:
8 Oktober 1745,
28 Maart, 16 Mei, 20 Juni, 11 en 25 Juli, 5 September, 3 Oktober, 5 en 19 December
1746,
21 Februari, 13 Maart, 29 Mei, 12 Juni, 3 en 17 Juli, 4 en 25 September 1747,
8 en 15 Juli 1748,
7 Juli, 22 September, 6 Oktober, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28 en 29 November,
15 December 1749,
23 Maart en 11 Mei 1750. Tijdens alle zittingen van de jaren 1749 en 1750 was dominee in persoon aanwezig.

Harry Aardoom,
(Vierschaar.dominee.26.07.1745)
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Bij gebrek aan ruimte in de vorige nieuwsbrief zijn hier nog enkele foto's van de
opening nieuwe locatie op 28 februari 2014 aan de Herenwaard in het
deelgemeentekantoor IJsselmonde.
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Nieuwe aanwinsten
Scriptie beeldbepalende gebouwen
door Denise Güth (links).

Dingboek van Oost-IJsselmonde door
Michel Ball (links onder).

Verhalen uit de Hoge Vierschaar door
Harry Aardoom
(rechts onder).
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Woordzoeker zomervakantie in de vorm van een locomotief

FIETSVAKANTIE

VAKANTIEGELD

TREKKERSHUT

ZOMERVAKANTIE

STRANDVAKANTIE

CARAVAN

SCHOOLVAKANTIE

BUITENLAND

CAMPER

VAKANTIEADRES

RONDREIZEN

VAKANTIEBEURS

CAMPINGBED

WANDELEN
ZONNEN

BUNGALOWPARK

SLAAPZAK
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Nieuw in het winkeltje:
"Het schrale eind" : Een reis langs de bedwongen Zuiderzee van Bas Sleeuwenhoek
"Om nooit te vergeten" - Rijswijk in de Tweede Wereldoorlog.
"Brieven van Fanny Philips" - 1942-1943 aan Ans Schreurs

Het archief is van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus 2013

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 (06) 253 933 99 of (010) 892 93 10. Het archief is toegankelijk voor
rolstoelrijders. Er zijn voldoende betaalde parkeerplaatsen. Openbaar vervoer: RETbuslijnen 70, 76, 144 en 145; Arriva-buslijnen 90 en 91 - halte Keizerswaard. RETtramlijnen 2 en 23 - halte Groene Tuin (± 10 minuten lopen).
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