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Voorwoord 
 
Het Streekarchief is het gehele jaar elke werkdag geopend van 09:00 tot 15:00 
uur. In 2017 hebben wij deze tijden aangescherpt voor bezoekers en is dit van 
10:00 tot 14:00 geworden. De openstellingen worden verzorgd door vrijwilligers 
die dit belangeloos doen voor de stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde. Ook 
de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Het Streekarchief kent twee vakantiesluitingen, één in de zomervakantie en één 
in de Kerstvakantie. Hiernaast is het Streekarchief gesloten op de officiële 
nationale feestdagen en op de laatste woensdag in juni, want dan vindt de 
jaarlijkse Paardenmarkt van IJsselmonde plaats en is het Streekarchief te vinden 
in de Adriaen Janskerk op Oud-IJsselmonde. 
 
Naast de standaard activiteiten zoals het bijwerken van de (burgerlijke stand en 
doop- trouw en begraafboeken van het eiland IJsselmonde) gegevens in de 
(genealogische) database, het begeleiden van bezoekers in hun zoektocht naar 
hun voorouders en/of historische gegevens van het eiland IJsselmonde, blijven 
wij verbinding zoeken met andere organisaties in de regio en in het bijzonder in 
IJsselmonde. 
 
Er worden activiteiten ontplooit met lokale kunstenaars, de cultuurscout, de 
Bibliotheek IJsselmonde, Islemunda en verwante historische verenigingen in de 
nabije regio en de rest van het eiland IJsselmonde. Het Streekarchief is ook 
aangesloten bij de stichting Rotterdam is vele Dorpen (sRivD). 
 
Het afgelopen jaar stond ook nog in het teken van het opschonen van de 
collecties en het intensiveren van onze samenwerking met het Stadsarchief 
Rotterdam. Zo verwerken vrijwilligers van het Streekarchief nu (vanaf afstand) 
gegevens in het Mais Flexis systeem van het Stadsarchief. 
 
Hiernaast merken wij dat het aantal vragen per mail en in persoon toenemen en 
men ons steeds beter weet te vinden. Ook het aantal bezoekers op onze website 
zien wij toenemen. Helaas is in het aantal donateurs een lichte daling te 
constateren. 
 
Namens het bestuur van de 
Stichting Streekarchief IJsselmonde, 
 
 
 
 
 
 
M. Verhoef 
wnd. secretaris 
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Secretarieel jaarverslag 2017. 
 
De onderwerpen in dit jaarverslag zijn weergaven uit de vastgestelde notulen, de 
Nieuwsbrieven en de mededelingen op de website over het jaar 2017. 
 
Januari 2017 
 

• Op 6 januari 2017 was het Streekarchief weer geopend na de Kerstsluiting. 
 
Februari 2017 
 

• Op 7 februari 2017 was er een bijeenkomst van de Stichting Rotterdam is 
vele Dorpen (SRivD). De bijeenkomst was in de Museumwoning Oude 
Noorden in de Jacob Catsstraat. 

 
Maart 2017 
 

• Nieuwsbrief Voorjaar 2017 is uitgebracht (jaargang 32, nummer 1) 

• Bestuurlijk is besloten dat de toegang tot het Streekarchief voor niet-
donateurs voortaan ook gratis is. Dit om de toegankelijkheid tot de 
collecties te bevorderen. 

• Op 13 maart 2017 werd door de Gebiedscommissie IJsselmonde een 
vrijwilligersfeest georganiseerd. Vertegenwoordigers van het 
Streekarchief zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben de avond 
bezocht. 

• Het nieuwsbrievenarchief van het Streekarchief is weer online gebracht. 
Alle nieuwsbrieven vanaf het eerste exemplaar (1988) tot en met de jaargang 
28 (2013) zijn openbaar toegankelijk. Elk jaar zal een nieuwe jaargang 
openbaar worden. De meest recente exemplaren (van de afgelopen 3 jaar) 
blijven exclusief voor donateurs van het Streekarchief. 

• Van 3 maart tot en met 13 april organiseerde het Streekarchief in 
samenwerking met de Chabotgroep een expositie van hun werken op de 
lokatie van de Pameijer Stichting aan de Kreileroord. 

 
April 2017 
 

• Het Secretarieel Jaarverslag 2016 en de Jaarrekening 2016 zijn vastgesteld, 
gepresenteerd en op de website gepubliceerd. 

• Vrijwilligster Wilma de Koning heeft de persoonlijke memoires over de 
begindagen van de Tweede Wereldoorlog van de toenmalige minister van 
buitenlandse zaken Mr. Eelco van Kleffens getranscribeerd. Het stuk is 
tezamen met een kwartierstaat op de website gepubliceerd. 

• Op 13 april werd er door het Streekarchief weer een Stamboomcafé 
georganiseerd in de Bibliotheek IJsselmonde. Peter den Hartog en Nico 
Verweij hebben belangstellenden wederom een inkijk in alle mogelijkheden 
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van genealogisch onderzoek (zowel online als fysiek in de verschillende 
archieven) gegeven. 

 
Mei 2017 
 

• Per 1 mei 2017 is Gerard van Winkelhoff toegetreden tot het bestuur als 
Algemeen bestuurslid. 

• Op 12 mei 2017 was het halfjaarlijkse vrijwilligersoverleg. Tijdens dit overleg 
is afscheid genomen van Cor Menses als vrijwilliger. 

• Op 13 mei was het Streekarchief aanwezig op de Dag van de Middeleeuwen. 
Deze dag werd georganiseerd door de Nederlandse Genealogische 
Vereniging (NGV). 

 
Juni 2017 
 

• De tweede DVD uitgave van het Streekarchief is uitgebracht. Het betreft de 
DVD “De Tienden van ‘t Oost Ambacht van IJsselmonde” een waardevolle 
bron voor o.a. onderzoek naar bezittingen in de 16e en 17e eeuw. 

• Nieuwsbrief Zomer 2017 is uitgebracht (jaargang 32, nummer 2) 

• Op 13 juni 2017 was er een bijeenkomst van de Stichting Rotterdam is 
vele Dorpen (SRivD). De bijeenkomst was in de Oudheidkamer van de 
Stichting Historisch Charlois aan de Wolphaertsbocht. 

• De jaarlijkse Paardenmarkt van Oud-IJsselmonde vond plaats op 28 juni. 
Het Streekarchief was samen met de Stichting Insula Mundi met een 
stand aanwezig in de Adriaen Janszkerk. Het was dit jaar een 
jubileumeditie van de Paardenmarkt, de 40ste sedert de herinvoering in 
1978. In Nieuwsbrief en op de website heeft het Streekarchief hier uitgebreid 
aandacht aan besteed. 

• Op 29 juni werd het Streekarchief opgeschrikt door het bericht dat 
vrijwilligster van het eerste uur, Toos Noorland-Hensen was overleden.  

• Cor Menses was deze maand voor het laatst, hij stopt als vrijwilliger, maar wil 
nog wel, indien nodig, zaken nakijken of opzoeken in het Stadsarchief 
Rotterdam. 

• Er is een aanvang genomen met het inventariseren van de Middenstand in 
IJsselmonde. Dit project wordt getrokken door Gijs den Hartog en Pieter 
Vuijk. 

 
Juli/Augustus 2017 
 

• In het kader van de komende reeks “Verborgen Verleden” op de NPO, heeft 
het Streekarchief de kwartierstaat (met Rotterdamse roots) van Job Cohen 
gepubliceerd. 

• De zomersluiting was dit jaar van 8 juli 2017 t/m 20 augustus 2017. 

• Op de valreep voor de zomersluiting heeft het Streekarchief zich samen met 
Rob Warnas van de Facebookpagina Oud-IJsselmonde ingezet om de 
muurschilderingen van Jaap Bijl in de panden aan de Cranendonckweg 
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zichtbaar te maken. Zij bevonden zich achter later aangebrachte 
lambriseringen. 

 
September 2017 
 

• Nieuwsbrief Herfst 2017 is uitgebracht (jaargang 32, nummer 3) 

• Bestuurlijk werd besloten dat de openingstijden worden aangepast. 
Enerzijds werd dit besluit genomen om de vrijwilligers tegemoet te komen 
m.b.t. de reistijden en anderzijds om de openingstijden meer aan te laten 
sluiten bij de geconstateerde bezoekersstromen de laatste jaren. 
Openingstijden voor het publiek zijn maandag t/m vrijdag van 10:00 uur - 
14:00 uur geworden. 

 
Oktober 2017 
 

• Op de website heeft het Streekarchief aandacht besteed aan de op handen 
zijnde sloop van een gedeelte van de Sagenwijk. Er zijn diverse grote 
sloopwerken aan de gang in IJsselmonde, o.a. dus de hierboven genoemde 
Sagenwijk, de panden aan de Cranendonckweg en het Claraziekenhuis aan 
de Olympiaweg. 

• Op 7 oktober was het Streekarchief aanwezig op de HCC genealogiedag in 
het Stadsarchief Rotterdam. 

• Op 17 oktober 2017 was er een bijeenkomst van de Stichting Rotterdam is 
vele Dorpen (SRivD). De bijeenkomst was in de Oudheidkamer Pernis. 

 
November 2017 
 

• Peter den Hartog heeft zijn functie als secretaris vanwege moverende 
redenen per 1 november 2017 neergelegd. Hij blijft wel actief als vrijwilliger. 

• Thomas Vermeulen is per 1 november 2017 gestopt als vrijwilliger. 

• Per 1 november 2017 is Nico Kwikkers toegetreden tot het bestuur als 
Algemeen Bestuurslid. 

• Op 23 november 2017 was er een lezing over de onderduikers in de 
Breepleinkerk, gegeven door Henk de Haan, gids in de Breepleinkerk, en 
Anja Matsers, auteur van “De Orgelzolders”. Bestuursleden van het 
Streekarchief waren hierbij aanwezig. Vrijwilliger Thomas Vermeulen heeft 
eerder van de gezinnen die ondergedoken hebben gezeten in deze kerk, 
genealogieën samengesteld. Dit leidde vervolgens ook tot het samenstellen 
van genealogieën van de Joodse gezinnen in IJsselmonde. 
 

December 2017             
 

• Er was voor de vrijwilligers een kerstpakket beschikbaar. Dit jaar 
samengesteld door Nico Kwikkers en aangekocht bij een lokale ondernemer, 
de Alexanderhoeve op Keizerswaard. 

• De kerstsluiting was dit jaar van 19 december 2017 t/m 7 januari 2018. 
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• Nieuwsbrief Winter 2017 is uitgebracht (jaargang 32, nummer 4) 

• In december organiseerde het Streekarchief in de Bibliotheek 
IJsselmonde een expositie van de werken van schilderes Lineke 
Kwikkers. 

• Theo Mulders heeft het bestuur medegedeeld dat hij gedurende langere 
tijd afwezig zal zijn (tot 27 februari). Gezien de geringe bezetting heeft 
het bestuur zich genoodzaakt gezien om het Streekarchief gedurende 
de maanden december, januari en februari op de dinsdagen te sluiten. 

• Op 15 december 2017 was het halfjaarlijkse vrijwilligersoverleg. Tijdens 
dit overleg werden de Kerstpakketten uitgereikt. 

 
Algemeen: 
 

• Het Nieuw Notarieel Archief IJsselmonde is volledig gefotografeerd en in 

een Excelbestand verwerkt. Er worden voorbereidingen getroffen om iets 

met de foto’s en het indexbestand te gaan doen. 

• Er zijn contacten gelegd met het bestuur van de begraafplaats 

IJsselmonde. Op 12 januari 2018 is er een vervolggesprek gepland tussen 

Cor Vink (Begraafplaats) en Marcel Verhoef (Streekarchief). 

• De NAS functioneert eindelijk naar behoren. Dankzij de inzet van onze 

ICT’er Nico Verweij, is de NAS nu zowel extern als intern te bereiken, wat 

een hoop ‘gedoe’ scheelt met het kopiëren van gegevens. 

• De werkstations voor bezoekers en vrijwilligers zijn zowel fysiek als 

digitaal heringericht en voorzien van Windows 10. 

• Diverse boeken/bescheiden/materiaal e.d. zijn door bewoners van 

IJsselmonde ter beschikking gesteld. 

• Het fotograferen van alle boeken in de eigen bibliotheek is afgerond. Nico 

Kwikkers is de foto’s nu aan het bijsnijden en in een format aan het gieten 

zodat de gegevens op de website kunnen worden gepubliceerd. 

• Diverse materialen zijn verwerkt voor de Beeldbank. Bijvoorbeeld de dia’s 

met toelichting van de heer Van der Hoek. De fotoverzameling wordt 

verder uitgezocht, gesorteerd en geïndexeerd door Sjaak van Huis. 

• In de loop van 2017 is het vrijwilligersbestand uitgebreid met Jan 

Bosselaar. 

• Het Nieuwe beleidsplan is opgesteld en zal in de bestuursvergadering van 

8 januari 2018 worden vastgesteld. 

• Er wordt nader bekeken of de herdruk van het boekje “De Geschiedenis 

van Hillegersberg” uit eigen middelen een optie is. 

• Vanuit de Jurriaanse Stichting is een bijdrage van € 2000,= toegezegd 

voor het uit te brengen boekje “De Geschiedenis van IJsselmonde”, in 

2018 wordt hier vervolg aan gegeven en gaan we bespreken hoe en of we 

hiermee verder gaan. 
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Bestuurssamenstelling 1 januari 2017:  
 

• Gijs den Hartog  (voorzitter) 

• Peter den Hartog   (secretaris/vicevoorzitter) 

• Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken). 
 
Bestuurssamenstelling 31 december 2017. 
 

• Gijs den Hartog   (voorzitter) 

• vacature   (secretaris/vicevoorzitter) 

• Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken). 

• Gerard van Winkelhoff (algemeen bestuurslid) 

• Nico Kwikkers  (algemeen bestuurslid) 
 
Eerder werd al geconstateerd dat het driemanschap een vrij smalle basis was om 
alle projecten en plannen tot een goed, volwaardig en tijdig einde te kunnen 
brengen. Het Streekarchief is dan ook blij met het aantreden van twee nieuwe 
bestuursleden, maar heeft daarentegen ook afscheid moeten nemen van Peter 
den Hartog als bestuurslid. Aanvulling met één bestuurslid is nog steeds 
gewenst. 
 
Vrijwilligers 2017 
 

• Theo Mulders 

• Peter den Hartog (per 1-11-2017 gestopt als secretaris en vrijwilliger geworden) 

• Nico Verweij 

• Anneke Lems 

• Cor Menses (gestopt per 1 juli 2017) 

• Nico Kwikkers (bestuurslid geworden per 1-11-2017) 

• Sjaak van Huis 

• Jenny Nieuwstraten 

• Thomas Vermeulen (gestopt per 1-11-2017) 

• Trees van Maanen 

• Wilma de Koning 

• Jan Bosselaar 

• Pieter Vuijk 
 
In 2017 hebben ongeveer 1.250 personen het Streekarchief bezocht.  
 
Tenslotte: 
 
Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat het Streekarchief zich in- en extern 
buitengewoon heeft gepresenteerd. Veel activiteiten zijn ontplooid en waren 
succesvol. 
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Colofon  
 

Secretarieel jaarverslag 2017 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 januari 2018. 
 
Auteurs:  
Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
© januari 2018  

 

 
 

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
bezoekadres   postadres 

Herenwaard 23   Brittenoord 32 
3078 AK Rotterdam  3079 KB Rotterdam 
 
Telefoon : (010) 482 97 68 
E-mail   : info@Streekarchiefijsselmonde.nl 
Website : www.Streekarchiefijsselmonde.nl  

 

mailto:info@streekarchiefijsselmonde.nl
http://www.streekarchiefijsselmonde.nl/

