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Van de bestuurstafel...
Invoering nieuwe huisstijl afgerond.
25 jaar “opzoomeren” (1989-2014) door Marcel Verhoef
Kerstgroet
Nieuwe aanwinsten
Rechtspraak en Vierschaar door Harry Aardoom
Rectificatie notarissen van IJsselmonde, deel 3 (Herfst editie)
De notarissen van IJsselmonde, deel 4, Dirck van der Le(c)k door Marcel Verhoef
Diefstal van Tienden door Harry Aardoom

GESLOTEN!
Tijdens de Kerstvakantie is het Streekarchief gesloten
van 20 december 2014 t/m 4 januari 2015. Op maandag
5 januari zijn we weer geopend!
COPIJ GEVRAAGD
Vanaf deze plaats wil de redactie en het bestuur u oproepen om vooral copij in te sturen.
Met name verhalen over het meer recente verleden van het eiland IJsselmonde en de belevenissen van haar inwoners in de transitie van de landelijke gemeenschappen naar de
stadse omgeving van de oprukkende stad Rotterdam lijken ons een leuke aanvulling op de
genealogieën en verhalen over het verre verleden. Maar natuurlijk zijn bijzondere verhalen
uit uw stamboom of interessante stamreeksen ook welkom. Op onze website vindt u het
redactiestatuut en de standaarden waar ingezonden stukken aan moeten voldoen.
Namens Bestuur en Redactie,

Marcel Verhoef

Bij de omslag:
Koos Hooijmaijers, initiatiefnemer en medegrondlegger van het opzoomeren in de Opzoomerstraat (2008).
Foto bij het artikel “Opzoomeren is Instituut geworden” in het Algemeen Dagblad van 31-8-2008. Foto
© 2008 Algemeen Dagblad.
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Van de bestuurstafel…
Voor u vindt u de wintereditie van de nieuwsbrief. Qua uiterlijk
is de nieuwsbrief enigszins veranderd. De nieuwsbrief is aangepast aan onze “nieuwe” huisstijl en logo welke we nu inmiddels
sinds ruim een jaar hanteren. Met deze laatste metamorfose is
ook de invoering van de nieuwe huisstijl van het Streekarchief
nu afgerond. Tevens zijn we teruggekeerd naar de “roots” van de nieuwsbrief en hebben
hem wederom de titel gegeven zoals Michel Ball, uit wiens pen de eerste nieuwsbrieven
kwamen, die ooit voor het Streekarchief heeft verzonnen, “Kwartaalbericht”.
Ook is deze editie aanzienlijk dikker. In de eerste plaats omdat het bestuur van mening is dat
met een wat dikkere nieuwsbrief er ook ruimte komt voor wat meer uitgebreide artikelen,
die niet worden beperkt door het aantal pagina’s. Tweede oorzaak is deze keer ook het artikel “25 jaar opzoomeren (1989-2014)” over de oorsprong van het opzoomeren en een tweetal fragmentgenealogieën, van de naamgever en van de initiatiefnemer. Sommigen van u
zullen opmerken, maar de Opzoomerstraat ligt toch helemaal niet op IJsselmonde? Dat klopt
maar de redactie en het bestuur wilde u dit artikel toch niet onthouden, mede omdat het
opzoomeren ook veel inwoners van Hoogvliet, Charlois, Feyenoord en IJsselmonde zoveel
heeft gebracht.
Verder vindt u alweer het vierde deel in de reeks “De notarissen van IJsselmonde” en naast
wederom een verhaal uit de rechtspraak van de Hoge Vierschaar door Harry Aardoom, ook
een uitleg van zijn hand hoe de rechtspraak en de vierschaar nu eigenlijk in elkaar stak.
Deze maand werd bekend dat we per 1 januari
2015 helaas afscheid moeten nemen van Cor en
Ank Stolk, de afgelopen jaren waren zij de drijvende kracht achter onze nieuwsbrief en verzorgde Cor de openstelling op de vrijdagen. Cor
heeft aangegeven dat hij, door zijn voorzitterschap van de BNMO (Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers), afdeling Zuid Holland, hij de werkzaamheden voor
het Streekarchief niet langer kan combineren
met de toenemende werkzaamheden voor de
BNMO. Wij wensen Cor en Ank veel succes en
danken beide hartelijk voor hun jarenlange inzet voor het Streekarchief.

Cor en Ank Stolk

Het Bestuur
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INVOER NIEUWE HUISSTIJL AFGEROND
Vorig jaar december werd begonnen met de invoering van de nieuwe huisstijl van het Streekarchief. In het begin alleen op het briefpapier, later
ook op de enveloppen, documenten en formulieren. Ook op de banners die het Streekarchief gebruikt bij exposities en bijeenkomsten
prijkt het nieuwe logo. Ook op de wegbewijzering in het Stadskantoor IJsselmonde vindt u
inmiddels ons logo. Deze maand wordt de operatie afgerond door de huisstijl ook op de
nieuwsbrief en de nieuwe folders en flyers toe te passen.
Het Logo
Het logo van het Streekarchief kent net als het
vorige logo nog steeds het contour van het
eiland IJsselmonde. Daarop prijkt het wapen
van de Graven van Holland ter nagedachtenis
aan Dirk III van Holland, ook wel “Theodoricus Tertius Hierosolymita” genoemd. Hij was de grondlegger van het eiland IJsselmonde als stichter van
de oudste polder op het eiland, “De Riederwaard”.
De Strepen
Het logo gaat naast het contour van het eiland IJsselmonde en het wapen van de Graven
van Holland (later het wapen van Zuid-Holland geworden) gepaard met twee diagonale
strepen en twee horizontale strepen. De kleuren zijn rood en groen en duiden op het authentieke polder- en natuurlandschap van het eiland IJsselmonde (groen) en op de oprukkende verstedelijking sedert eind vorige eeuw (rood). De strepen komen
behalve in het logo ook terug onder
aan de documenten en uitgaven van
het Streekarchief.
Een belangrijk verschil is dat met de
nieuwe huisstijl het Streekarchief ook is
afgestapt van het gebruik van voorbedrukte briefpapier en andere formulieren en de huisstijl digitaal is opgenomen in de formats die worden gebruikt.
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25 jaar “opzoomeren” (1989-2014)
Opzoomeren waar komt dat eigenlijk vandaan en wat is het?
Opzoomeren is een echte Rotterdamse aangelegenheid? Nou zo is
het wel begonnen maar inmiddels vindt het bijna door heel Nederland plaats en is er zelfs navolging in andere landen. Zelfs in België
wordt er aan opzoomeren gedaan in Antwerpen en ook in zusterstad Baltimore in de Verenigde Staten doen ze aan ‘upzooming’. Het principe is duidelijk. Als je met je buren de
straat een beetje schoon houdt dan wordt de buurt een stuk leefbaarder.
Opzoomeren ontleent haar naam aan de Opzoomerstraat in Het Nieuwe Westen in Rotterdam. Toen daar in 1989 de achteruitgang
en verpaupering van de straat zo ernstig was
geworden, besloten de bewoners onder leiding van initiatiefnemer Koos Hooijmaijers
het heft in eigen hand te nemen en de straat
een flinke opknapbeurt te geven. Dit initiatief
en de straat zelf kregen vervolgens veel aanOpzoomerstraat
dacht in zowel de lokale als de landelijke pers
en zo werd een nieuw fenomeen geboren. Het opzoomeren verspreidde zich door heel
Rotterdam, en kwam zo ook op Rotterdam Zuid en in IJsselmonde terecht.

Koos Hooijmaijers
Initiatiefnemer en drijvende kracht achter het opzoomeren was Koos Hooijmaijers. Jaren woonachtig in de Opzoomerstraat in het Oude Westen, zag hij eind jaren
tachtig de buurt rap achteruit gaan. “Door de geplande
sloop interesseerde niemand zich meer voor de wijk. Er
hingen ongure types rond, kapotte lantaarnpalen werden niet meer gerepareerd en overal lag afval”, memoreert hij in een interview met het AD in 2008.

Koos Hooijmaijers in 2008

Als Hooijmaijers een bewonersavond bijwoont, ergert hij zich aan de passieve houding van
zijn straatgenoten. „Iedereen schold die avond het bestuur van de deelgemeente de huid
vol, maar niemand bracht zelf ideeën aan om de straat er weer bovenop te helpen.’’ Hooijmaijers koopt vervolgens dertig bezems en deelt die uit in de straat. Het betekent het
startsein voor het opzoomeren. „Toen bewoners eenmaal een bezem hadden en dat ook
van elkaar wisten, gingen ze wel aan de slag. In ploegendiensten hebben we de straat elke
dag schoongeveegd.’’
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Als de ‘bezemactie’ eenmaal goed loopt, besluit Hooijmaijers dat het tijd
is voor een volgende stap. Samen met een aantal actieve bewoners
vraagt hij subsidie aan voor de aankoop van geraniums om de straat op
te vrolijken. De deelgemeente is meteen enthousiast en steunt de plannen van de bewoners. Het begrip ‘opzoomeren’ is geboren. „Nog geen
jaar later gingen we al met een groep bewoners de stad door om opzoomerplannen van andere straten te jureren,’’ vertelt hij. „Overal in de stad hingen we posters op met ‘Oppies’ het zonnetje dat symbool stond voor het opzoomeren. Geweldig was
dat.’’
De gemeente Rotterdam heeft in de afgelopen jaren het Opzoomeren omarmt en ondersteunt het d.m.v. subsidies en een heus kenniscentrum (“Opzoomermee”). Bewoners kunnen bij dit kenniscentrum hun ‘budgetaanvraag’ indienen, waarin zij behalve een concreet
plan ook een begroting moeten overleggen. De ingediende aanvraag dient altijd door vijf
bewoners te worden ondersteund. Er zijn jaarlijks min of meer vaste thema’s, zoals Pasen,
Halloween en Kerst, maar vaak gaan die gepaard met aparte thema’s zoals “sport en spel”,
de voorleesweek en de ‘Lief- en Leedweek’.
Hooijmaijers zelf vindt dit maar niets. In het genoemde interview is er volgens de actieve
bewoner nog maar weinig over van het originele opzoomeren. „Tegenwoordig bedenkt het
Opzoomerbureau de plannen en mogen burgers die uitvoeren. Zelfs de versiering van de
kerstboom ligt al vast! Dat verkleint toch juist het participatiegevoel?’’
Erkenning voor al de inspanningen van “Mister Opzoomer” Hooijmaijers komt er in 2011. Na het al eerder
ontvangen van de ‘Gouden opsteker’ van de deelgemeente Delfshaven, ontvangt hij op 29 april 2011 uit
handen van burgemeester Ahmed Aboutaleb een Koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding – ridder
in de orde van Oranje Nassau – ontving hij voor alle
inspanningen als grondlegger van het Opzoomeren in
Rotterdam.

Burgemeester Aboutaleb spelt de
onderscheiding bij Hooijmaijers op

Het werkwoord “opzoomeren”
Opzoomeren werd voor het eerst opgenomen
in de veertiende druk van “de dikke” Van Dale
(2005); Koenen vermeldde het al in 1999. Ook
het Witte Boekje (2006) vermeldt het.
De in de woordenboeken opgenomen betekenis is ‘het op eigen initiatief de openbare
ruimte opruimen en netjes houden’.
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Volgens het Genootschap Onze Taal krijgt het werkwoord opzoomeren een kleine letter. Als
er een werkwoord wordt gevormd op basis van een eigennaam, vervalt de hoofdletter van
de eigennaam altijd; de eigennaam raakt immers geheel op de achtergrond (vergelijk ook
sonjabakkeren en montignaccen). Juist is dus “In de Sliedrechtstraat opzoomert iedereen
mee” en “In Rotterdam worden hele wijken opgezoomerd”.

Cornelis Wilhelmus Opzoomer (1821-1892)
De Opzoomerstraat is genoemd naar de in Rotterdam geboren hoogleraar filosofie C.W.
Opzoomer, dus kunnen we eigenlijk stellen dat hij de naamgever is van het “Opzoomerfenomeen”.
Cornelis Wilhelmus Opzoomer werd op 20 september 1821
geboren in Rotterdam, als zoon van Cornelis Opzoomer en
Geertruij (de) Vogel.
Hij was een Nederlandse jurist, filosoof, logicus en theoloog, in zijn tijd vooral bekend om zijn elfdelig commentaar
op het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

C.W. Opzoomer

Opzoomer volgde onderwijs aan het “Erasmiaansch Gymnasium” (Rotterdam) en studeerde van 1839 tot 1845 rechten
aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveert daar aan de
juridische faculteit op 31 oktober 1845 (“Dissertatio juridica
inauguralis de naturali obligatione”). In 1846 werd bij buitengewoon hoogleraar en zijn inaugurele rede “De wijsbegeerte den mensch met zichzelven verzoenende” was de
eerste inaugurele rede in Nederland, die in het Nederlands,
in plaats van in het Latijn, werd uitgesproken. In 1854 werd
hij hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Utrechtse universiteit. Hier verbleef hij tot zijn emeritaat in 1889.

Opzoomer was een der voormannen van de moderne theologie. Hij is medeoprichter van
de Nederlandse Protestantenbond. In 1870 werd hij voorzitter van “de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen”. Hij was ook jurist en vertaler van Sophocles en Shakespeare. Verder
was hij lid en later algemeen voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Bekende leerlingen van Opzoomer waren o.a. Mr. Arnold Kerdijk
(1846-1905)[1], Bernard van der Wijck (1836-1925) en Jan Pieter Nicolaas Land (18341897).
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Fragmentgenealogie Opzoomer
I.

Hendrik (Willem Hendrik) Opsommer/Opzomer, jongeman van Nameur, wonende
aan de Groenendaal te Rotterdam, ged. Namen 8 augustus 1734 [2], ovl. Cool 7
oktober 1795, begr. Rotterdam 10 oktober 1795 (“Op de Rotte onder Blommersdijk, en te vervoeren naar Rotterdam; 3 onmondige kinderen”), zoon van Willem
Opsommer [3] en Leyda Vandenberg. Hendrik tr. Rotterdam 23 juni 1767 (ondertr.
ald. 7 juni 1767) met Johanna de Gilde, j.d. van Rotterdam, wonende aan de Groenendaal, ged. Rotterdam 30 januari 1746 (doopgetuige Catrijna van Palestijna),
ovl. Rotterdam 7 januari 1817, dochter van Cornelis de Gilde en Hesther Sneeuwit,
“wonende aan de Gousewegt (Goudse Weg)”. Na hun huwelijk vestigt het gezin
zich aan de Goudseweg, vanaf 1781 wonen zij op de Cingel te Cool (“Coolsingel”).

Trouwinschrijving Hendrik Opzomer en Johanna de Gilde in het Gereformeerde trouwboek van Rotterdam

Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Willemina Opsomer, ged. Rotterdam 20 april 1769 (doopgetuige Caatje de
Gilden), ovl. Rotterdam 17 juni 1848 (“weduwe van Hendrik Scheepers”).
b.
Cornelis Opsoomer, ged. Rotterdam 28 juli 1772 (doopgetuige Lidia de
Gilde), begr. ald. 8 augustus 1776 (“overledene was 4 jaar; Goutsewegh
over Warmesierslaan”).
c.
Heijnderijntie/Hendrika Opzomer, ged. Rotterdam (Oosterkerk)
25 december 1774 (doopgetuige Henderijntie Vermeulen), ovl. ald.
4 november 1835 (“weduwe van Johannes Hofman”).
d.
Willem Opsoomer, ged. Rotterdam 10 juni 1766 (doopgetuige Hester Sneewit), ovl. ald. 7 augustus 1845 (“Echtgenoot van Sara Alberts”)
e.
Cornelis Opsoomer, volg II.
f.
Doodgeboren kind, begr. Rotterdam (“Cingel op de plaas van Heusden”)
8 november 1781 (“overledene was ongedoopt”).
g.
Pieter Opzomer, ged. Rotterdam 15 juni 1783 (doopgetuige Catrina de
Gilde), ovl. Cool 7 juli 1784, begr. Rotterdam 8 juli 1783 (“Coolcingel op
plaats van Heusden”).
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h.

II.

Lidia Opzoomer, ged. Rotterdam (Grote Kerk) 6 juli 1788 (doopgetuige
Willemina Opzoomer), wonende “buijte de Schiedamsepoort”, ovl. ald.
8 maart 1855 (“Echtgenote van Adrianus van Selm”).

Cornelis Opsoomer, ged. Rotterdam 12 december 1779 (doopgetuige Pietronella
Verbeek), ovl. Wijk bij Duurstede 12 november 1866. Cornelis tr. Rotterdam
(stadstrouw) 23 januari 1803 (ondertr. ald. 5 januari 1803, impost ƒ 6,-,-) met
Geertruij (de) Vogel, ged. Rotterdam 16 november 1780 (doopgetuige Huijberdina
van Soest), ovl. ald. 14 oktober 1858, dochter van Gerrit de Vogel en Engeltje
Schrijvers. Na het huwelijk vestigt het gezin zich in de 2e Lombardstraat, vanaf
1807 zijn zij woonachtig in de Princestraat (eerst op nr. 348, later op nr. 354).
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Johanna Cornelia Opzoomer, geb. Rotterdam 13 oktober 1803, ged. ald. 23
oktober 1803, ovl. Hendrik-Ido-Ambacht 18 juni 1868 (“Weduwe van Pieter
van Roijen”).
b.
Gerrit Opzoomer, geb. Rotterdam 3 augustus 1805, ged. ald. 8 augustus
1805, ovl. ald. 4 mart 1858 (“Echtgenoot van Anna Catharina van Duijn”).
c.
Simon Opzoomer, geb. Rotterdam 19 september 1807, ged. ald. 4 oktober
1807.
d.
Hendrik Opzoomer, geb. Rotterdam 20 augustus 1809, ged. ald. 7 september 1809, ovl. ald. 5 augustus 1843.
e.
Willem Opzoomer, geb. Rotterdam 8 september 1811, ged. ald. 22 september 1811 (doopgetuigen Johanna de Gilde, weduwe van Hendrik Opzoomer,
Hendrik Opzoomer en Willem Opzoomer), ovl. Wijk bij Duurstede 2 oktober
1871 (“Echtgenoot van Barbara Geertruida Rijnbende”).
f.
Engelina Opzoomer, geb. Rotterdam 10 januari 1814, ovl. Utrecht 4 januari
1860.
g.
Cornelis Wilhelmus Opzoomer, geb. Rotterdam 15 februari 1819, ovl. ald. 19
maart 1820.
h.
Cornelis Wilhelmus Opzoomer, volg III.

III.

Prof. Mr. Cornelis Wilhelmus Opzoomer, jurist, filosoof, logicus en theoloog, geb.
Rotterdam 20 september 1821, ovl. Oosterbeek (Renkum) 22 augustus 1892,
begr. ald. op de “Oude Begraafplaats”. Cornelis tr. Utrecht 19 oktober 1848 met
Adelaïde Catharine Josephine Ackersdijck, geb. Luik (Liège) 19 december 1826, ovl.
op 27 januari 1900, begr. Oosterbeek (Renkum) op de “Oude Begraafplaats”,
dochter van Prof. Jan Ackersdijck en Maria Anna Wallerthum (Walterthum).
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Mr. Emile Opzomer, lid van het Hof van Justitie in Curaçao, wonend te
Vreeland, geb. Utrecht 11 februari 1850, ovl. Veldwijk (Ermelo) 20 maart
1905 (“Echtgenoot van Johanna Lijntje Wijndelts”).
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b.
c.

d.

Adelaïde Mathilde Albertine Opzoomer, geb. Utrecht 18 januari 1855, ovl.
ald. 5 juni 1855.
Adèle Sophia Cordelia Opzoomer, geb. Utrecht 21 juli 1856, ovl. Rotterdam
27 december 1925 (“Echtgenote van Geza Antal von Felsö Geller”). (“In het
Rusthuis op den Heemraadssingel te Rotterdam is zij zacht en kalm overleden”[4]). Zij publiceerde van 1875 tot en met 1924 onder het pseudoniem
A.S.C. Wallis [5].
Walter Robert Edmund Henri Opzoomer, burgemeester van Hellevoetsluis
(1892-1896), geb. Utrecht 2 juni 1865, ongehuwd en kinderloos ovl. Hellevoetsluis 5 maart 1896.

Fragmentgenealogie Hooijmaijers
I.

Sebastianus (Bastièn, ook Christianus) Hooijmeijers, geb. Loon op Zand 23-6-1754,
ovl. Waspik 8-1-1838, zoon van Johannes Hooymayers en Flora Dingemans, tr.
(ondertr. Loon op Zand 23-4-1781) met Anthonia (Tonia, Teuntje) de Beer, geb.
Capelle 25-11-1756, ovl. ’s Grevelduin Capelle 12-3-1836, dochter van Arnoldus
(Aart) de Beer en Elisabeth Po(e)ls.
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Arnoldus Hooijmaijers, ged. Waspik 6-10-1784 (get: Wilhelma de Beer), jong
overleden.
b.
Florentia Hoijmajers, ged. Waspik 11-8-1786 (get: Joanna de Beer)
c.
Arnoldus Hoijmajers, ged. Waspik 15-1-1788 (get: Maria de Beer), ovl. ald.
16-6-1856.
d.
Pierre (Pieter/Petrus) Hooimaijers, geb. Capelle, ged. Waspik 26-2-1791 (get:
Maria Pols), ovl. ’s Grevelduin Capelle 28-07-1828.
e.
Jo(h)annes Hoijmaijers, volg II.
f.
Gerardus Hoijmeijers, ged. Waspik 26-3-1796 (get: Petronilla Boogmans),
ovl. ald. 21-2-1851.
g.
Adrianus Hoijmaijers, geb. Capelle, ged. Waspik 13-10-1799 (get: Maria de
Beer), ovl. Waspik 10-8-1851.
h.
Adrièn Hooijmaijers, geb. Capelle, ged. Waspik 12-10-1801

II.

Jo(h)annes Hoijmaijers, ged. Waspik 28-9-1794 (get: Wilhelmina de Beer), ovl. ald.
4-7-1851, tr. Waspik 3-7-1819 met Johanna Schalken, geb. Oosterhout 25-2-1792,
ovl. Waspik 23-5-1861, dochter van Cornelis Schalken en Gerardina Schoenmakers
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Bastiaan Hooijmaijers, geb. Waspik 26-1-1821, ovl. ald. 2-10-1900.
b.
Cornelis Hooijmaijers, volg III.
c.
Anthonia Hooijmaijers, geb. Waspik 23-11-1823, ovl. ald. 10-11-1841.
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d.
e.
f.
III.

Christina Hooijmaijers, geb. Waspik 21-3-1826, ovl. ald. 15-5-1840.
Gerdina Hooijmaijers, geb. Waspik 21-9-1828, ovl. ald. 7-2-1837.
Adriana Hooijmaijers, geb. Waspik 29-9-1832.

Cornelis Hooijmaijers, schoenmaker, geb. Waspik 21-2-1822, ovl. Waspik
8-10-1897, tr. 1e met Maria Renira de Zeeuw, geb. Waspik 12-2-1827, ovl. ald.
11-11-1855, dochter van Huibert de Zeeuw en Dingena Boon. Cornelis tr. 2e met
Cornelia Pijnenborgh, geb. 1837, ovl. ald. 1-12-1871, dochter van Lambertus
Pijnenborgh en Pitronella Swaans.
Kinderen uit het 1e huwelijk:
a.
Johannes Martinus Hooymaijers, geb. Waspik 21-6-1854, ovl.
ald. 29-9-1854
b.
Dimphna Hooijmaijers, geb. Waspik 23-10-1855, ovl. ald. 21-11-1855.
Kinderen uit het 2e huwelijk:
c.
Johanna Maria Hooijmaijers, geb. Waspik 7-4-1858, ovl. Nijmegen
20-1-1929.
d.
Lambertus Hooijmaijers, geb. Waspik 9-12-1859, ovl. ald. 10-9-1861.
e.
Gerdina Pietronella Hooymayers, geb. Waspik 7-1-1862, ovl. ald.
19-5-1931.
f.
Lambertus Hooijmaijers, volg IV.
g.
Johannes Hooijmaijers, geb. Waspik 8-9-1865
h.
Pieternella (Petronella) Hooijmaijers, geb. Waspik 25-5-1867, ovl.
ald. 29-9-1928.
i.
Bastiaan Hooijmaijers, geb. Waspik 15-3-1869, ovl. ald. 19-4-1871.

IV.

Lambertus Hooijmaijers, schipper, geb. Waspik 25-10-1863, ovl.ald. 24-12-1916,
tr. Oosterhout 29-1-1891 met Johanna Laamberdina Jansens, geb. Oosterhout,
dochter van Ludovicus Josephus Jansens en Lamberdina Maria Kouwelaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
doodgeboren zoon Hooijmaijers, ovl. Rotterdam 31-1-1894.
b.
Cornelis Ludovicus Gerardus Hooijmaijers, geb. Oosterhout, ovl. Rotterdam
21-5-1898
c.
Ludovicus Josephus Gerardus Hooijmaijers, volg V.
d.
Cornelia Maria Gerarda Hooijmaijers, geb. Oudenbosch 15-11-1899, ovl.
Rotterdam 17-9-1900.
e.
Johannes Cornelius Antonius Hooijmaijers, geb. Rotterdam 15-1-1901.
f.
Cornelius Hooijmaijers, geb. Gent (België) 12-4-1902.
g.
Lamberdina Cornelia Adriana, geb. Terneuzen 26-8-1903.
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V.

Ludovicus Josephus Gerardus Hooijmaijers, schipper a/b sleepvrachtschip Ortlieb,
geb. Waspik 10-10-1898, ovl. Rotterdam 5-11-1976, tr. Waspik 9-11-1922 met
Christina Pitronella Kerkhof, geb. Waspik 30-06-1900, ovl. Rotterdam 1982, dochter
van Jacobus Kerkhof en Jacoba Fijneman.

Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Johanna Lamberdina Jacoba Hooijmaijers.
b.
Jakoba Maria Hooijmaijers.
c
Lamberta Jacoba Hooijmaijers.
d.
Jacobus Lambertus Hooijmaijers, volg VI.
e.
Cornelia Adriana Hooijmaijers.
f.
Adriana Lammerina Hooijmaijers.
g.
Elisabeth Gerarda Jacoba Hooijmaijers.
VI.

Jacobus Lambertus “Koos” Hooijmaijers, Initiatiefnemer
Opzoomeren (1989), ridder in de orde van Oranje Nassau (2011).

NOTEN:
1.
Kerdijkstraat, Rotterdam Noord
2.
Door een grote brand in het gemeentehuis van Namen zijn in 1914 vrijwel alle doop-, trouw-

3.
4.
5.

en begraafboeken verloren gegaan. Hierdoor is verder onderzoek naar de familie Opzoomer in
Namen nagenoeg onmogelijk. Deze doop is afkomstig van een lijst met doopgegevens uit de
19e eeuw (met dank aan Emmanuel Bodart, diensthoofd, Archives de l'Etat à Namur).
Gestationeerd op de citadel van Namur. Hij was waarschijnlijk een lid van de Hollandse bataljons belast met deze strategische positie na de "Traité des barrières" van 1715.
Levensbericht van Adèle S.C. Antal von Felsö Gellér-Opzoomer (A.S.C. Wallis) 21 Juli 1856-27
December 1925, door Johanna Snellen, in het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde, 1926.
De schuilnaam ‘Wallis’, w.o. haar letterkundige arbeid verscheen, is een samentrekking van
‘Walli-Zus’, waarmee haar jonger broertje Walter, met wien zij veel speelde, hun tweeeenheid aanduidde.
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NIEUWE AANWINSTEN:
De (dia)collectie van H.C. van der Hoek.
Henk van der Hoek groeide op in RotterdamZuid (geb. Rotterdam 18-12-1926, ovl. te Delft
12-9-2005).
Op vijf jarige leeftijd verhuisde het gezin Van
Coby en Bert van der Hoek dragen de diacollectie
der Hoek naar de Blankenburgstraat. Als jongen
van hun vader Henk over aan Gijs den Hartog
fietste en wandelde Henk vaak door over IJsselvan het Streekarchief
monde, waarvan toen het noordelijk deel al was
“aangevreten” door de stad. Van der Hoek had veel belangstelling voor kaarten. Na de
mulo volgde hij bij het Kadaster de opleiding tot kaarttekenaar. Van 1952 tot 1984 werkte
hij bij de afdeling Geodesie van de Technische Hogenschool Delft eerst als landmeetkundige rekenaar en later als docent. In 1954 verhuisde het gezin naar Delft.
Op de fiets vanuit Delft naar Rotterdam ging Henk van der Hoek de ontwikkelingen van het
Eiland IJsselmonde op de foto of dia vast leggen. Zo is in de loop der jaren een hele verzameling dia’s ontstaan over het eiland. Met zijn dia’s heeft hij zijn beeld vastgelegd van de
ontwikkeling van het Eiland IJsselmonde van 1962 tot 1995.

G.J. de Jongh
Havenbouwer en stadsontwikkelaar in Rotterdam
Door Len de Klerk, Paul van de Laar en Herman Moscoviter

90 jaar IJ.V.V. De Zwervers (1919-2009)
De Zwerversjeugd is onze toekomst
90 Jaar wel en wee van een dorpsclub. Het
jubileumboek ter gelegenheid van het 90-jarig
bestaan op 19 september 2009.

De strijd om het bestaan
Het eenvoudige leven op het platteland in de eerste helft
van de 20e eeuw
Door P. Verhagen

Het Zuiderziekenhuis
Den Groote Inrichting aan den Groene Hilledijk
Door Jos van Rosmalen
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RECHTSPRAAK EN VIERSCHAAR
In voorgaande nieuwsbrieven heeft u stukjes van Harry Aardoom kunnen lezen gebaseerd op rechtszaken voor de Hoge Vierschaar. Maar
hoe zat dat nu eigenlijk met de (Hoge) Vierschaar en de rechtspraak in
die tijd? Hieronder een stukje van Dhr. Aardoom over hoe de rechtspraak en met name de Vierschaar in elkaar stak in Zuid Holland.

De Hoge Vierschaar van Zuid Holland.
Steden en “hoge heerlijkheden” kregen in de middeleeuwen van de
graaf het
privilege executies en lijfstraffen toe te mogen passen. Maar dorpen hadden dat
recht niet. Dorpen vielen districtsgewijs onder een “hoge vierschaar.”
Als in vroeger tijd een delict als ernstig werd ervaren, dan werd de zaak niet
behandeld door de schout en schepenbank van het eigen dorp (de “lage
vierschaar”), maar de zaak werd gemeld bij de hoge vierschaar.
De hoge vierschaar bestond uit een aantal schepenen plus een baljuw, en dit college
werd voorgezeten door de baljuw, namens de graaf. De baljuw trad ook op als
“eiser”, officier van justitie. Die mocht, namens de graaf, een verhoor afnemen onder
“scherp examen” (marteling, tortuur), en lichamelijke straffen eisen. Na vonnis door
de schepenbank werd dit uitgevoerd, zoals executie door onthoofding, ophanging.
Veel voorkomende straffen waren geselen en brandmerken. Ook mocht de hoge
vierschaar verbannen uit het jurisdictiegebied dan wel uit geheel Noord- en Zuid
Holland (“Holland en Westvriesland”) en opsluiten in een tuchthuis waar dwangarbeid
werd verricht.
De provincie Zuid-Holland had vier hoge vierscharen: De Hoge Vierschaar van
Rijnland hield zitting in Leiden, de Hoge Vierschaar van Delfland hield zitting in Delft,
de Hoge Vierschaar van Schieland, hield zitting in Rotterdam, en de Hoge Vierschaar
van Zuid-Holland hield zitting op het stadhuis in Dordrecht.
De laatste bestond uit baljuw en elf schepenen.
Arrestanten werden ingesloten in een cel op de zolder van het stadhuis van
Dordrecht.
De Hoge Vierschaar van Zuid-Holland was de voorloper van de arrondissements
rechtbank aan het Steegoversloot in Dordrecht. Het jurisdictiegebied kwam ongeveer
overeen met het tegenwoordige arrondissement Zuid-Holland Zuid. Belangrijke
verschillen met de tegenwoordige arrondissements rechtbank waren dat poorters
van steden zoals Dordrecht, Gorinchem en Leerdam ook bij ernstige delicten door
een eigen schepenbank van de stad werden gevonnist. Dit recht werd in de
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middeleeuwen per privilege door de graaf aan steden toegekend. Het zuidelijk deel
van de Hoeksewaard had destijds een eigen hoge vierschaar, de Hooge vierschaer
der heerlyckheijt van Strijen, die zitting hield in het dorp Strijen. Ook de dorpen
Giessen-Nieuwkerk en Papendrecht hadden als hoge heerlijkheid een eigen hoge
vierschaar. De dorpen in de Langstraat in Noord Brabant, zoals Raamsdonk, Waspik,
en Sprang Capelle, behoorden na verovering in de tachtigjarige oorlog tot het
jurisdictiegebied van de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland.
De dorpen die behoorden bij de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland waren de
volgende.
Op het eiland van Dordrecht: De Mijl, Dubbeldam en Wieldrecht.
In de Alblasserwaard: Oud Alblas en Alblasserdam, Bleskensgraaf, Brandwijk en
Gijbeland, Giessendam, Giessen- Ouderkerk, Molenaarsgraaf, Hardinxveld,
Sliedrecht, Nieuw Lekkerland en Streefkerk.
In de Krimpenerwaard: Krimpen en Ouderkerk aan de IJssel, Krimpen aan de Lek,
Lekkerkerk, Bergambacht, Berkenwoude en Achterbroek, Stolwijk en Stormpolder.
In de Langstraat in Noord Brabant: Bezooien en Sprang-Capelle, Waspik (Grooten
Klein Waspik), Raamsdonk, en Drimmelen.
In het Land van Altena: Dussen , Werkendam en ´s Heerarendsberg.
Op het eiland IJsselmonde: Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Heerjansdam, Barendrecht,
Carnisse, IJsselmonde, Rijsoord en Ridderkerk.
Het noordelijk deel van de Hoeksewaard: Heinenoord, Mijnsheerenland van
Moerkerken, Puttershoek en Maasdam.
Dorpen vielen districtsgewijs onder een “hoge vierschaar”. Steden en “hoge heerlijkheden” kregen in de
middeleeuwen van de graaf het privilege executies en
lijfstraffen toe te mogen passen. De “lage vierschaar”
van dorpen hadden dat recht niet, tenzij het privilege
van “hoge heerlijkheid” door de graaf was toegekend.
De hoge vierschaar van de stad Dordrecht werd “de
Camere Judiciale” genoemd. Deze werd niet door een
baljuw voorgezeten, maar door de schout van de stad.
Het bijzondere van dit stuk archief is dat er vonnissenboeken zijn bewaard gebleven:
over de jaren 1450 –1471 (inventarisnummer 166), en
over de jaren 1592 – 1598 (inventarisnummer 167).
Daarna is er pas archief vanaf het jaar 1695. Veel archief van vóór 1720, ook van de hoge
vierscharen van Zuid-Holland en van de heerlijkheid van Strijen, is verloren gegaan.
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Vandaar dat in deze verzameling verhalen niet alleen gegevens uit het archief van de hoge
vierschaar van Zuid-Holland zijn geput, maar ook uit die van Strijen en uit die van de stad
Dordrecht.
Evenals de hoge vierschaar van Zuid-Holland hield ook de Camere Judiciale zitting in
het oude stadhuis van Dordrecht, en maakte gebruik van de cellen op de
stadhuiszolder. Van de oude zaal waar de hoge vierschaar van Zuid-Holland en de
Camere Judiciale van de stad zitting hielden, is niets meer over.
Vaak werd ook zitting gehouden “in de vuylpoort”. Mogelijk was daar de
tortuurkamer, voor een verhoor onder “scherp examen”? Duidelijk werd het niet.
Bonnen:
 G.F. van der Ree – Scholtens en H. Spijkerman. Inventaris van het
archief van de Baljuw en Hoge Vierschaar van Zuid-Holland, 1574 –
1811 (1813). Toegangnummer 3.03.08.224. Uitgave Nationaal archief,
Den Haag, 1990. (Algemene info via www.gahetna.nl als pdf bestand in
te zien).
Onderdeel hiervan is een genummerde inventaris. Hiervan waren voor
ons doel vooral van belang de inventarisnummers 70 tot 85, bestaande
uit vijftien delen, de “rol van criminele zaken”, en 111.

 Erfgoedcentrum Diep, voorheen Gemeente archief Dordrecht.
Toegang nummer 9, Gerecht van Dordrecht 1450 – 1811, vooral de
Kaft van het boek van een sche- inventarisnummers 166 (criminele rol, instructies en vonnissen, over de
pen van de hoge vierschaar met jaren 1450 tot 1471), en 167 (criminele rol, instructies en vonnissen,
bloedvlekken, mogelijk van
over de jaren 1592 tot 1598). www.erfgoedcentrumdiep.nl
tortuur.

RECTIFICATIE:
ERRATUM bij deel 3 van de Notarissen van IJsselmonde.
In de vorige Nieuwsbrief is ondanks onze nauwgezette
controles toch een kleine fout geslopen. Onze dank gaat uit naar Dhr. Ton van Doorn die
ons daar opmerkzaam op maakte.
In de fragmentgenealogie bij het artikel, staat vermeld dat P.A. Tijcken is geboren op 6-91709 en op 9-8-1709 werd gedoopt. Dit laatste kan natuurlijk niet kloppen want dan zou hij
voor zijn geboorte al gedoopt zijn. De doopdatum dient ten rechte 8-9-1709 te luiden.
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DE NOTARISSEN VAN IJSSELMONDE
Deel 4: Dirck van der Le(c)k (1769-1785)
door M. Verhoef

Dirck van der Leck, geadmitteerd 3 Juli 17671 te West-IJsselmonde, notaris te WestIJsselmonde, Ridderkerk en Katendrecht. (1769-1785) en secretaris van ’t Dijk College te
West-IJsselmonde. Hoewel deze familie van der Leck zijn oorsprong in Streefkerk en omgeving2 vindt was Dirck een geboren en getogen IJsselmondenaar, evenals zijn ouders, de
schout van IJsselmonde Johannes Anthonij van der Le(c)k, die als Anthonie van der Leck
door het leven ging, en Rookje Houmes, die ook van IJsselmonde afkomstig waren.
De protocollen van Dirk als notaris te Ridderkerk (1775-1776 en 1779-1787) en dat als notaris te West-IJsselmonde (1769-1778 en 1784-1785) zijn bewaard gebleven. De Burgemeester en Regeerders van Rotterdam hadden op 7 Maart 1769 Dirk van der Lek als notaris te Katendrecht geadmitteerd "gedurende ‘t leven off dimissie van de tegenwoordige
schout van Catendregt Willem van der Leck"3 . Toen Willem stierf in 1787, was dus de admissie van Dirk van der Lek als notaris te Katendrecht vervallen. Of Willem van der Lek,
begraven te IJsselmonde op 2 april 1787, ook reeds notaris te Katendrecht is geweest, is
niet bekend; wel komt hij 1 Mei 1725 al voor als provisioneel schout van Katendrecht

Uitsnede (van IJsselmonde en omgeving) uit de “Topografische kaarten van Rotterdam, Delfland, VoornePutten en Kralingen en omgeving (1850)”, getekend door de heren J.M.A. Hubar en H.W.O.F. Bos, uit de collectie kaarten Zuid-Holland van het nationaal Archief.
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Bij besloten testament van 18-11-1785 had Willem zijn neef Dirk van der Lek naast Gerardus Brillenburg aangesteld tot voogd en administrerend executeur over de minderjarige
erfgenamen, een slechte keus, gezien dat Dirk in 1789 volkomen bankroet de vlucht had
genomen en aanvankelijk spoorloos was. Zijn vrouw Petronella van der Giessen met de
afhandeling van de zaken achterlatende, o.a. obligaties van 9000 gld. en 8282 gld. ten gunste van Andries Joseph Polak, joods koopman te Rotterdam, een ‘zoek zijnde’ obligatie van
3500 gld. uit de boedel van oom Willem. Zijn zwager Cleys van der Graaf kreeg nog 304
gld., die hij betaald had aan de advocaat Willem Hessen te Rotterdam wegens verschoten
reiskosten en verteringen bij het opsporen en ontdekken - zo ‘t mogelijk was - van Dirk van
der Lek. Openbare verkoping van al zijn bezit was het gevolg4 .
De bezittingen van zijn oom Willem waren vrij omvangrijk, zoals blijkt uit de boedelinventaris van 12 februari 1790: “Staat en inventaris van de fideïcommissaire boedel van wijlen de
heer Willem van der Leck, i.z.1. weduwnaar en boedelhouder van mejuffr. Cornelia van der
Hoep, gewoond hebbende en overleden te West-IJsselmonde op 29-3-1787. De kapitale
boedel is te omvangrijk om zelfs verkort weer te geven, o.a. 46 schilderijen en een bibliotheek van 127 delen rechtskundige en historische werken, 2 huizen met erven, tuinen,
boomgaard, griend en wagen- schuur, zilver-, porcelein- en glaswerk, effecten en nog 4
morgen land in de polder 68 Morgen, paarden en sjees. Enige universele erfgenamen: de 3
kinderen van zijn broer Johannes Anthony van der Lek, nl. Neeltje, gehuwd met Hendrik
Tempelaar voor 1/3, Elisabeth, 22-9-1762 nog ongehuwd, maar nu gehuwd met Cleys van
der Graav voor 1/3, Dirk, gehuwd met Petronella van der Giessen, voor 1/3 of zijn kinderen
bij vooroverlijden, nl. Johannes Anthonie en Cornelis Willem”. Gezien het erfdeel van Dirk
(1/3 deel) is het onbegrijpelijk hoe hij zo aan de grond kon raken.
Nadat al zijn bezittingen waren verkocht, kwam het berooide gezin uiteindelijk in Haastrecht te wonen.
Fragmentgenealogie:
I.

Johannes Anthonij van der Leck, bouwman te IJsselmonde, schepen van WestIJsselmonde (1728-1771), ged. IJsselmonde 20-7-1704, get. Hugo Jongeneel, schout
van Bleskensgraaf en Annetje Jans. Verschoor, overl. IJsselmonde, begr. ald.
2-12-1771, zoon van Dirck Adriaensz. van der Leck (1665-±1728), notarisklerk, daarna schout en secretaris van West-IJsselmonde, schout van IJsselmonde (1692-1726)
en Maria Willemsdr. Jongeneel (±1673->1748).
Huwt (ondertr. IJsselmonde 26-10-1731, impost f 6,- -) met Rookje Cornelisse.
Houmes, ged. IJsselmonde 24-11-1706, get. Barber Cornelisse., overl. IJsselmonde,
begr. ald. 16-1-1786, dochter van Cornelis Arense. Houmes en Neeltje Pieterse.
Swael.
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Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Dirk van der Lek, ged. IJsselmonde 8-11-1733, get. Maria Jongeneel, weduwe
van Dirk van der Lek en Dirk van der Lek, jong gestorven.
b.
Maria Johanna van der Lek, ged. IJsselmonde 13-3-1735, get. Maria
Jongeneel, weduwe van Dirk van der Lek en Dirk van der Lek, overl.
IJsselmonde, begr. ald. 22-1-1810.
c.
Cornelis Johannes van der Lek, ged. IJsselmonde 27-7-1738, get. Anna de
Takker.
d.
Neeltje Johanna van der Lek, ged. IJsselmonde 5-2-1741, get. Neeltje
Cornelisse Houmes.
e.
Lijsbeth van der Lek, ged. IJsselmonde 13-5-1742, get. Neeltje Pieterse. en
Neeltje van der Wael, tweelingzuster van Dirk.
f.
Dirk van der Lek, volg II.
II.

Dirck van der Lek, ged. IJsselmonde 13-5-1742, get. Dirk van der Lek, schout van
IJsselmonde, en N.N. van Es, tweelingbroer van Lijsbeth van der Lek, begr. Haastrecht 26-10-1809. Dirck doet op 2 april 1787 aangifte van het overlijden van zijn
oom, dijkgraaf, schout en secretaris van West IJsselmonde en Catendregt; Willem
van der Leck.
Huwt IJsselmonde (ondertr. aldaar 26-1-1775, impost f 15,- -) met Pietronella
Johanisse. van der Giessen, geb. IJsselmonde 8-10-1759, ged. ald. 14-10-1759, get.
Hendrik van der Giessen, Petronella Prins en Susanna de Heer, dochter van Johannis
Aertsz. van der Giessen (1717-1797) en zijn 2e vrouw Ingetje Ariënse. van Boles
(1721-1789), begr. Haastrecht 2-12-1801.
Kinderen uit dit huwelijk:
a.
Johannes Antonij van der Leck, geb. IJsselmonde 18-12-1775, ged. ald.
25-12-1775, get. Rookje Houmes, weduwe van der Leck, overl. Rotterdam
4-6-1828 (op 4-12-1828 werd zijn overlijden ook te Haastrecht ingeschreven),
schippersknecht, domicilie Haastrecht, aangifte door broer Cornelis
Willemsz., broodbakker Haastrecht, 45 jaar.
b.
Cornelius Willem van der Lek, (mr.) broodbakker te Haastrecht, geb. IJsselmonde 24-10-1783, ged. ald. 26-10-1783, get. Niesje Jansdr. Salij.

Noten:
1. Geadmitteerd doorhet Hof van Holland.
2. Zie “Het geslacht van Barent Gerritsz. te Streefkerk en de Schouten van der Leck van WestIJsselmonde”, door A.M. Verbeek †, gepubliceerd in Ons Voorgeslacht’, jrg. 41 (1986).
3. GAR, Register der Heerlijke Goederen, inv. 2, fol 3 en inv. 3, fol. 302 vo
4. Gem. Arch. Rotterdam ONA 3411/129, 130, 131, 176. R.A. IJsselmonde, zie inv. blz. 268 nrs. 94/95
a, c en d ‘stukken boedels van der Lek’, ook inv. 230 nr. 9, 1789-1792 ‘Geabandonneerde boedel Dirk
van der Lek en Petronella van der Giessen’.
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DIEFSTAL VAN TIENDEN
door Harry Aardoom

Dirk Reedijk, vlasboer en ophaler van de tienden in Heer
Oudelands Ambacht, werd 11 September 1797 opgeroepen om zich in Dordrecht voor mogelijke diefstal te verantwoorden voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland.
Na het maaien van gewas zoals tarwe of vlas werden de
schoven op hopen aan de kant van de weg gelegd zodat
die konden worden opgehaald met boerenwagens waarna op de deel van de boerderij
werd gedorst. De tienden 1 van het gemaaide gewas op de akkers in Heer Oudelands Ambacht (bij Zwijndrecht) werden daarbij apart gelegd op met takjes gemerkte hopen. Dirk
Reedijk kwam langs om die tienden apart op te halen. Maar bij pachtboer Arij van der Pligt
nam hij op 28 Augustus 1797 niet alleen de schoven van met takjes gemerkte hopen mee,
maar ook schoven van andere hopen.
Er werd kennelijk gedacht aan opzet. Op 25 September 1797 stond aangetekend dat Dirk
inmiddels procedeerde.
We komen Dirk Reedijk nog een keer tegen in het archief van de Hoge Vierschaar. Op 13
Juni 1800 werd vermeld dat Dirk, inmiddels 48 jaar oud, geboren in Mijnsheerenland van
Moerkerken, wonende in Heer Oudelands Ambacht, vlasboer van beroep, op 11 Oktober
1799 ´s middags geweest was in de herberg van Nicolaas Grootvelt onder Hendrik Ido Ambacht, en daar in het gezelschap van Schilleman de Deugd, Aart Nugteren, Saulus de Snoo
en Jacob Vliegenthart deelnam aan het gesprek over het transport van Russische en Engelse krijgsgevangenen naar Rotterdam 2 . Daar had Dirk, dronken, uitgeroepen “Oranje boven”. “… door het aanheffen van den gewoonen oproerkreet van Oranje boven …”
Het vonnis op 18 Juni 1800 was niet mis. Twee jaar tuchthuis, te rekenen vanaf zijn gevangenneming op 11 October 1799, en daarna gedurende vijftien jaar verbanning uit Holland
(uit de provincies Noord en Zuid Holland 3 ).
Kennelijk had hij al vanaf 11 Oktober 1799 negen maanden opgesloten gezeten in een cel
op de zolder van het stadhuis van Dordrecht. Bedenk dat er geen verwarming in het cellencomplex was. De hoge vierschaar vond hem vermoedelijk al lange tijd geen fijne jongen. Je krijgt overigens, al lezend, bij méér zaken de indruk dat er meer speelde dan alleen
het ten laste gelegde.

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 82, dd. 11 en 25 September 1797, blz. 1 en 1 verso, 2 verso en 3. Inventarisnummers 82, dd. 11 September 1799, en 83, dd. 22 november 1799, 13 en 18 Juni 1800.
(Bladzijdennummering ontbreekt).
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NOTEN:
1. “De tienden”, het aandeel bestemd voor de ambachtsheer, een tiende deel van de oogst, werd nog
lang door boeren betaald in natura. Het berekende tiende deel van de oogst op het land heette
“staande tienden”, en het tiende deel van het vee “krijtende tienden” (krijten = geluid dat vee maakt,
dus loeien, blaten, mekkeren).
2. In 1800 had er een (mislukte) invasie plaats in Noord Holland. Hieraan werd kennelijk door Engelse
en Russische soldaten deelgenomen.
3. De hoge vierschaar kon verbannen uit het eigen district van jurisdictie, dus in dit geval uit ZuidHolland. Dan kon een verbannene zich bijvoorbeeld vestigen in de Hoeksewaard zoals Maasdam
(jurisdictie van de Hoge Vierschaar van den lande van Strijen), dan wel in het gebied boven ZuidHolland, zoals Rotterdam, of bijvoorbeeld in de hoge heerlijkheid Papendrecht. Maar in dit geval
werd verbannen uit “Holland”, dat wil zeggen “uit Holland en Westvriesland, dus uit de provincies
Noord en Zuid Holland.

ADVERTENTIE
DE COMPUTER KRIJGT HET WARM
We zitten inmiddels alweer in de
laatste maand van het jaar en dat
betekend in de winterperiode. Buiten
(is) (wordt) het kouder en dat betekend dat bij u thuis de kachel een
graadje hoger komt te staan. Thuis
computers staan vaak op de grond
en dat betekend veel stof. Veel stof
betekend dat de computer nauwelijks tot geen lucht meer krijgt om te
koelen en dat deze dus oververhit
kan raken.
U kunt zelf uw computer schoon houden door deze geregeld
‘even open te maken’ en hem schoon te maken (stofvrij).
Het helpt ook als u i.p.v. de computer op de grond zet, deze
op b.v. het bureau plaatst. De computer vangt dan veel minder snel stof. Iets wat de levensduur van uw computer versterkt.
Hoe merkt u dat uw computer stofvrij gemaakt moet worden? Als uw computer extreem traag wordt, enorm veel
vast staat of extra veel herrie gaat maken. Kunt of heeft u
zelf de mogelijkheid niet deze (grondig) schoon te maken?
Geen probleem, alle lezers en donateurs kunnen contact
met Desley IT opnemen en ontvangen maar liefst 20% korting. Dit betekend maar liefst een voordeel van € 18,00.
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06 - 253 933 99
(alleen tijdens openingstijden)
010 - 479 82 80

ANBI: De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is erkend als
(Cultureel) Algemeen Nut Beogende Instantie. Fiscaal nummer: 8160.43.541.

Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

G. (Gijs) den Hartog,
A.P. (Peter) den Hartog,
M. (Marcel) Verhoef,

gijsdenhartog50@gmail.com
pedhna@hetnet.nl
mverhoef1@chello.nl

Donateurs: Het Streekarchief kent twee soorten donateurs;
Vrienden van het Streekarchief: voor € 20,00 of meer bent u al donateur en “Vriend van het
Streekarchief”, u heeft dan het gehele jaar gratis toegang tot het Streekarchief en ontvangt
de nieuwsbrief “Kwartaalbericht” (deze verschijnt viermaal per jaar).
Nieuwsbriefabonnee: voor € 10,00 per jaar ontvangt u alleen de nieuwsbrief

Openingstijden: Niet-vrienden betalen € 2,00 per bezoek
Maandag t/m vrijdag 09:00 – 15:00 uur. Het Streekarchief kent een Zomer- en een Kerstsluiting (zie de website voor mededelingen omtrent de openingstijden en sluitingen)
Rekeningnummer:
Kamer van Koophandel:

NL 21 INGB 0005515644
41128213

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.
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 het OV Knooppunt aan de Herenwaard/
Grote Hagen.

Losse nummers:
Wilt u een exemplaar van deze nieuwsbrief nabestellen? Dat kan dan voor € 2,00 excl.
verzendkosten
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