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Bij de omslag: 

COPIJ GEVRAAGD 
 

Een aantal lezers heeft wederom aan onze oproep gehoor gegeven, waarvoor onze harte-
lijke dank! De redactie en het bestuur blijft u oproepen om vooral copij in te sturen. Op 
onze website vindt u het redactiestatuut en de standaarden waar ingezonden stukken aan 
moeten voldoen. 

Namens Bestuur en Redactie, 

Marcel Verhoef 

MEDEDELING: 
 

Tijdens de kerstvakantie is het Streekarchief gesloten van 19 december 2015 tot 
en met 3 januari 2016. 
 

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016. Tot volgend jaar! 

Portretfoto Lee Towers  
(Foto: Rocket Agency) 

Uitsnede uit het schilderij “Het huwelijk 
van Tobias en Sarah” van Jan Steen 
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Het gevoel dat het bestuur overkomt is mogelijk ook bij u van toepassing: “wat gaat een jaar 
hard”. En specifiek voor ons: “wat is het een jaar vol ups en downs geweest”. Zowel voor het 
Streekarchief als organisatie en in de persoonlijke omstandigheden van de vrijwilligers en 
bestuursleden. 
 

Zo bereikte ons het droevige bericht dat Jan Kroonen op zaterdag 28 november jongstleden 
is overleden. Jan was sinds 1998 vrijwilliger voor het Streekarchief. Wij wensen zijn nabe-
staanden veel sterkte en kracht met dit verlies. 
 

Een van de zaken die ook speelde was het langdurig verblijf van onze voorzitter Gijs den 
Hartog in een verzorgingshostel. Gelukkig keert zijn gezondheid ten goede en is Gijs den 
Hartog sinds enkele weken weer thuis. Het volledige herstel zal zeker nog enkele maanden 
aanlopen. Op bladzijde 4 vertelt hij er zelf in een persoonlijk woord wat meer over. 
 

Deze omstandigheden hebben er helaas voor gezorgd dat de zaken die de vrijwilligers en 
bestuur voor ogen hadden deels niet konden worden uitgevoerd. Wat wel van de grond is 
gekomen is de reorganisatie van de bibliotheek. Hier is door Anneke Lems en Nico Verweij in 
de afgelopen maanden hard aan gewerkt. In de nieuwsbrief treft u een artikel aan over de 
huidige stand van zaken. 
 

Een ander onderwerp wat verder ter hand is genomen zijn de overlijdensadvertenties van 
personen die de afgelopen jaren op het eiland IJsselmonde zijn overleden. Het bestand is al 
eerder deels gedigitaliseerd maar nu vindt er een totale controle plaats. Het gaat om hon-
derden advertenties die in onze database staan. De spin in het web is Jenny Nieuwstraten. 
Jenny werkt al vele jaren aan het bijhouden van de gegevens en het maken van de scans van 
de advertenties. 
 

De afgelopen periode heeft het bestuur gesprekken gevoerd met andere organisaties over 
een intensievere samenwerking. Geconstateerd kan worden dat het delen van kennis en 
informatie door meerdere partijen een kwalitatieve impuls kan geven. Los van de tijd en 
energie die door de verschillende organisaties aan dezelfde onderwerpen worden besteed. 
Zodra de samenwerkingen concreter worden zullen wij u informeren. 
 

Met de “samenwerking” willen wij dit jaar afsluiten maar ook het nieuwe jaar beginnen. Dat 
“samenwerking” tot voordeel van u en anderen mag leiden. 
Fijne feestdagen en een goed nieuwjaar.   

         namens het bestuur, 

         Peter den Hartog 
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Hier een berichtje van uw voorzitter. Wat ben ik blij dat ik dit in elk geval weer kan doen.  
 
In de zomer verhuisde ik naar Hellevoetsluis. Drie weken van sauzen, schilderen en uitpak-
ken van de verhuisdozen vlogen voorbij… 
 
Alles zag er goed uit en op een morgen liepen mijn vrouw en ik met de hond over het 
strand van Rockanje. Wie kon weten dat in de middag het noodlot toe zou slaan? Eerst 
behoorlijke rugpijn, nog voor middernacht onhoudbare pijn en een doodziek gevoel. Dit 
liep uit op een ziekenhuis opname in het Maasstad Ziekenhuis. De toestand werd kritiek, 
misschien dat een overplaatsing naar Erasmus intensive care het tij kon keren? 
 
In Erasmus is er gevochten voor mijn leven en na 4 weken was het resultaat dat ik over kon 
worden geplaatst naar een verpleeghuis in Sommelsdijk. Hier kon ik herstellen van de bac-
teriële infectie in mijn bloed, die vooral het ruggenmerg had aangetast. Ook begon ik na 
enige weken te revalideren, om nieuwe spierkracht op te bouwen. Na 10 weken Nieuw 
Rijssenburg ben ik op 4 november terug thuis gekomen, waar ik met hulp van mijn vrouw 
en dagelijks thuiszorg de draad weer op kan pakken. We wachten nog op een operatie aan 
mijn eerder gebroken heup ergens begin december, waarna de specialisten mij tussen juni 
en september 2016 een nieuwe heup gaan geven. Nog een lange weg te gaan… maar ik 
leef nog en voel me elke dag sterker worden. 
 
Het Streekarchief heeft weer mijn belangstelling en ik maak al voorzichtig plannen om in 
het nieuwe jaar weer naar het Streekarchief te komen. Daar kijk ik naar uit! Ook al zal het 
zitten in de rolstoel zijn. Iedereen bedankt voor de kaarten, bezoekjes en ook de mooie 
bloemen bij thuiskomst. 
 
Het kan nog even duren, maar jullie voorzitter komt er weer aan… gelukkig wel. 
 
 

      Fijne feestdagen en een  
        voorspoedig 2016 

        Gijs den Hartog 
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Het huwelijk in vroegere tijden 
 

door Peter den Hartog en Marcel Verhoef 
 

Tijdens het fotograferen van aktes uit de “Inventaris der archieven van de voormalige ge-
meente IJsselmonde en de Ambachtsheerlijkheden Oost- en West-IJsselmonde en Lombar-
dijen”kwamen we, in inventarisnummer 10 het “Formulier om de huwelijkse staat te be-
vestigen voor de plaatselijke regering van IJsselmonde, 1795” tegen, dat de basis werd 
voor dit artikel over het huwelijk in vroegere tijden.  

De bedoeling was ook om te laten zien dat de Franse Revolutie een stap moest betekenen 
in de vrijheid van de burgers in algemene zin, maar als je sommige artikelen leest die be-
trekking hebben op de echtgenote dan is de vraag of er grote stappen werden gezet. 
De transcriptie van het formulier luidt: 
 
“Formulier om den Huwelijken Staat te bevestigen voor den Plaatselijke Regering van IJssel-
monden gearresteerd den 4e Junij 1795 , Het Eersten Jaar der Bataavse Vrijheid 
 
Opdat gij in dezen staat behoorlijk leven muegt, zoo weet de oorzaak en het oogmerk waer-
om dezelve behoord en wordt aangegaan 
 

1e  Op dat een ijgelijk alle onkuijsheid en blote lusten, vermijdende en met een goed  
 geweeten gezust en Eerlijk leven muegd want om hoererij te vermijden, zal een  
 IJgelijk man zijn eige wijf en een ijgelijk wijff haere eijge man hebben. 
2e  Dat de kinderen die ze krijgen mogen bekoorlijk met een parige liefde en ijver tot  
 des ouders vruegde en hun waer geluk zoude werden opgebragt. 
3e  Dat de een den anderen getrouw helpen en bijsta in alle dingen die tot het leven  
 behooren. 
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Daar na zult gij Man weten hoe gij U houden zult jegens uwe huijsvrouw 
Gij zult uwe huijsvrouw na uw vermogen verstandelijk regeren leijden onderwijzen troosten, 
en beschermen, boven dien zult gij uwe Huijsvrouw Liefhebben als uw eijge lighaam. 
gij zult niet bitter tot haar zijn, maer bij haer wonen met verstanden en de vrouwe als de 
zwakkere partij hare Eere geven en naer dien gij ligtelijk in het zweet uwes aanschijns uw 
brood zoude eeten, zult gij trouw en naestig in u beroep arrebeijde op dat ge U huijsgezin 
na behoorens muegd onderhouden, en ook wat daer benevens hebt om den om den nood 
mede te desen 
 
Des gelijk zult gij vrouwe weten hoe gij te houden zult jegens uwe man 
Gij zult uwe wettige man liefhebben eere vreeze ook hem in alle dinge gehoorzaam zijn die 
regt en billijk zijn 
gij zult geen heerschappije gebruijken over uwe man, maar stille zijn, gij zult ook uwe man 
in alle goede en opregte dingen behulpzaam zijn op uwe huijshouding goede agt geven tot 
uwe man zal alleen u begeerte zijn, en in alle eerlijkheid en tugt zonder pragt wandelen, op 
dat ge een ander een goed voorbeeld der tugt, eerlijkheid en nedrigheid muegd geven. 
 
Daarom Gij Bruijdegom en Bruijd na dien Gij hebt verstaan waarom den t Huwelijke Staat, 
is ingesteld, en wat u deswegens bevolen is, zijt Gij des Sints en willens om in deze staat 
alzo te leven Gelijk gij hier betuijgd en begeert dat dezelve uwe huwelijken staat bevestigd 
worden. 
     Wat antwoord gij beiden 

       Ja 

En dewijl deze vergadering behoorlijk kennelijk is, dat U Huwelijksproclamatien in gevolge 
de Publicatie van de Prov: Repl: van het volk van Holland dato 7 Meij 1795 na behoren en 
onverhindert zijn gegaan, en aan ons geene wettige verhinderinge is voorgekomen, zoo is 
het billik dat uwe zaken bevordert worden en Gij heden aan elkander word verbonden 
 
Geev makander de regter hand 
Gij Bruijdegom bekend gij thans plegtig dat ge genomen hebt en neemt tot uwe wettige 
Huijsvrouw uwe bruijd aen uwe hand hier tegenwoordig; haer belovende dat gij ze nimmer 
meer zult verlaten haer lief hebben, en trouwe houden, als een getrouw en waerdig man 
zijne Huijsvrouw Schuldig is, dat ge ook eerlijk met haer leven zult zoo als een Eerlijk man 
schuldig is en behoord te doen. 
     Wat antwoord Gij Bruijdegom 

       Ja 
Gij Bruijd bekend gij thans dat gij genomen hebt en neemt, tot uwe wettige man aen uwe 
hand hier tegenwoordig welke gij belooft, gehoorzaam te zijn hem te dienen, en te helpen, 
hem trouwe houdende in alle dingen gelijkerwijs een goede en eerlijke Huijsvrouw schuldig 
is en beloofd te doen. 
     Wat antwoord Gij Bruijd 

       Ja 
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Zegen 
God die U tot deze Huwelijke Staat heeft saamgebragt, verbinden U met hegte Liefde en 
trouwen en geven U zijnen zegen.” 
 
Bij het formulier is gevoegd een voorbeeld van een “Billiet van Aangevingen wegens het 
middel van Trouwen” met daaronder op hetzelfde formulier een “Billiet van Aangevingen 
Wegens het Het middel van begraven” (het dubbele “het” is conform het origineel). De ver-
taling van het eerstgenoemde biljet luidt: 
 
“Billiet van aangevingen wegens het Middel van Trouwen 
 
Ik onderschreeve, mij zullende begeven ten Huwelijken Staat met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en ten opzigte van het Middel op den Trouwingen manifest volgens den onhouden van den 
ordonants daar van zijnde, behoordenden onder den classis van . . . . . Gulden verklaar mij 
dien conform aentegeven om vervolgens het voorsz: te voldaan gedaan. 
 
ontfangen bij mij SecretS. van de bovengenoemden . . . . . Gulden Huijden den . . . . . . . . . . ” 

Bij het huwelijk moesten destijds verschillende documenten worden overlegd. Deze 
“huwelijkse bijlagen” vormen tot op de dag van vandaag een rijke bron van informatie. De 
samenstelling van deze bijlagen is per echtpaar zeer wisselend. 
 
Van zowel de bruidegom als de bruid moesten minimaal de uittreksels van de geboorteak-
ten of, als de huwelijkspartners voor 1811 zijn geboren de zogenaamde doopcedulen, wor-
den overlegd. 
 
Hiernaast moest er uiteraard toestemming zijn van beide ouders. Waren de ouders overle- 
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den en waren de echtelieden jonger dan 30 jaar, dan moest er een 
uittreksel uit het begraafboek worden overlegd, waaruit bleek dat 
één of beide ouders waren overleden. In dit geval moest de aange-
stelde voogd toestemming geven voor het huwelijk. Ook van eventu-
ele vorige (overleden) partners moest een bewijs van overlijden wor-
den overlegd. 
 

Als één of beide toekomstige echtelieden niet in staat waren om de 
leges te betalen, dan moest er ook nog een verklaring van onvermo-
gen worden overlegd om “pro deo” te kunnen trouwen.  
 

Tenslotte moest de bruidegom ook nog een bewijs overleggen dat 
hij zijn “dienstplicht” in de Nationale Militie had vervuld. Als de brui-
degom ten tijd van het huwelijk zijn dienstplicht aan het vervullen 

was of indien het een “beroeps” militair betrof, dan was toestemming van zijn commandant 
vereist. Een mooi voorbeeld hiervan is de onderstaande toestemming voor het huwelijk van 
sergeant der mariniers Jan Willem Frederik Bergman met Maria Hendrika Stratemaker uit 
1866.  
 

De toestemming luidt: 
 

“Korps Mariniers, Huwelijkstoestemming 
De Schout bij Nacht, Kommandant en Inspecteur van opgemeld 
Korps; Verleent bij deze toestemming aan den Sergeant 

  Jan Willem Frederik Bergman  
    om met  

  Maria Hendrika Stratemaker  
een wettig huwelijk aantegaan 
    Amsterdam den 29e October 1866 
    De Schout bij Nacht voornoemd“ 
 

Dus naast het vragen van haar hand aan je aanstaande, en toestemming krijgen van haar 
ouders (vader!), moest je als militair ook nog “spreekwoordelijk” door de knieën voor je 
commandant om toestemming te krijgen voor het voorgenomen huwelijk. Iets wat nu toch 
wel de wenkbrauwen zou doen fronsen. 
 

Naast dit alles kon men ook nog een gang naar de notaris in het vooruitzicht hebben. We 
hebben het dan uiteraard over de huwelijkse voorwaarden, wat de manier was om te voor-
komen het familiekapitaal, onroerende goederen of andere (kostbare) bezittingen in handen 
kwamen van personen buiten de directe familiekring. Met name in de gegoede stand kwam 
dat vaak voor, maar ook onder de lagere klassen was het niet ongewoon, zeker als men 
(veel) onroerende goederen in bezit had. Huwelijkse voorwaarden zijn zelfs ouder dan de 
Nationale Militie verplichting. Er zijn een aantal leuke voorbeelden te vinden in het Oud No-
tarieel Archief van IJsselmonde, te vinden op de uitgebrachte DVD of in het Streekarchief. 
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Wie Was Wie niet meer gratis? 
 
WieWasWie zal in januari 2016 een abonnementenstructuur invoeren. Het CBG/Centrum 
voor familiegeschiedenis heeft besloten een abonnementenmodel op WieWasWie in te 
voeren. Het model is enige tijd uitgesteld en wordt in de loop van januari gelanceerd om 
de kosten voor het onderhoud van de website beter te dekken. 
 
De database en de meeste zoekfunctionaliteiten van WieWasWie zullen voor iedereen 
gratis en zonder inlog toegankelijk blijven. Een vergoeding, in de vorm van een premium 
abonnement, zal gevraagd worden voor onder meer het zoeken op twee personen tege-
lijk.  
 
Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en tarieven van de verschillende abon-
nementen wordt binnenkort gepubliceerd. 
 
Vrienden van het CBG zullen het abonnement met korting kunnen afsluiten. Naast het 
“gewone” vriendenabonnement, komt er ook een mogelijkheid om een “digitaal“ vrien-
denabonnement af te sluiten. U krijgt dan o.a. naast het blad “Gen” in digitale vorm, toe-
gang tot de digitale studiezaal van het CBG en toegang tot alle faciliteiten van WieWas-
Wie. Een digitale vriendschap zal € 40,00 per jaar gaan bedragen.  
 

Einde WatWasWaar, een nieuw thuis voor de digitale kadastrale kaarten 
 

WatWasWaar wordt per 1 januari 2016 beëindigd. Dit betekent dat de website 
www.watwaswaar.nl vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zal zijn.  
De meest omvangrijke collectie die WatWasWaar beheert, bestaat uit scans van de col-
lectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. De fysieke originelen worden beheerd door de Regi-
onale Historische Centra. De scans van deze collectie worden alleen binnen WatWasWaar 
op één plek (vrijwel geheel) landsdekkend beschikbaar gesteld. De gehele collectie scans 
is vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van gete-
kende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en 
ruim 143.000 scans van de pagina's van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende 
tafels (OAT-bladen). Op dit moment wordt hard gewerkt om dit materiaal integraal vóór 1 
januari 2016 opnieuw online beschikbaar te stellen via de Beeldbank van de RCE. 
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BEKENDE IJSSELMONDENAREN: LEE TOWERS 
 
 

Lee Towers werd als Leendert (“Leen”) Huijzer net na de 
oorlog in het Ridderkerkse buurtschap Bolnes geboren,  
onder de rook van Rotterdam. Het gezin van vader Krijn 
Huijzer was een hecht maar kansarm gezin. Leen was de op 
één na jongste in een gezin van 
zes kinderen. Zodra Leen, zijn 
zus Corry (Corstiana) en zijn 
broers Ton (Anthonie Leendert 

Bastiaan), Bas (Bastiaan Leendert), Jan en Krijn groot genoeg 
waren, moesten ze al de melkboer, bakker, slager en de groen-
teboer helpen om wat bij te verdienen. Elke cent die ze verdien-
den werd thuis afgegeven. Schoolvakanties gingen heen met 
aardbeien en bonen plukken, bieten dunnen en koeien melken. 
Vader Krijn, zoon van een beurtschipper, werkte dag en nacht 
als transporteur bij Hollandia, bij “Lubbers zijn vader” en toen 
hij met 68 jaar en krom van de reumatiek met pensioen ging, 
waren er nog steeds zes kinderen thuis die toch moesten eten. 
Hij bestierde een streng en zwaar Nederduits Hervormd huis-
houden, en zondags werden de kinderen dan ook binnen gehouden. Krijn was 30 jaar ou-
der dan zijn vrouw Bastiaantje, en las op zondagmiddag vaak urenlang voor uit de grote, 
met koperbeslagen Statenbijbel. 
 

Leen had liever aan de “overkant” gewoond. Aan de 
overzijde van de straat waar hun huisje lag in Bolnes 
stond namelijk het bord van de gemeente, daar be-
gon Rotterdam. Leen vond altijd al dat hij meer bij 
Rotterdam hoorde. De grootste haven van de we-
reld! Dat sprak hem meer aan dan ‘Bolnes´, waar ze 
één keer per week in de teil gingen. Eénmaal per 
week! Dan werd er een grote ketel op de kachel ge-
zet, waar heet water in werd gestookt, en dan werd 
er met een emmer heet water uit de ketel in de teil 
geschept en werd er net zo lang koud water bijge-
daan totdat ze erin konden. Dat was hun bad, in de 
schuur stond het. En ‘s winters stonden de bloemen 
een centimeter dik op de ruiten, zo koud was het. Ze 
gingen wel eens naar Rotterdam, naar hun tante in 
Delfshaven, een hele wereldreis met de bus. Daar 
keek hij naar uit, op zijn knieën in de bus, de lampjes 
tellend in de Maastunnel en zijn ogen uitkijkend. 

Eerste foto van Leen,  
Foto: Academy Magazine 

Bas, Corry, Ton en Jan,   
Foto: Academy Magazine 

door Marcel Verhoef 
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Zijn vader vond dat zijn jongens een vak moesten leren. 
Artiesten vond hij een soort uitschot van de maatschap-
pij en Leen neigde een beetje die richting uit te gaan. 
Eind jaren vijftig kwam er een antieke radio zonder af-
stemschaal in huis (‘voor het nieuws’), het bleek een 
poortje naar het paradijs. Leen ontdekte radio Luxem-
burg en als hij een liedje driemaal had gehoord kon hij 
het al meezingen. Dat was wel met alle demagogie om-
geven in de opvoeding, want volgens vader Krijn kon 
dat natuurlijk niet. Maar het sloop toch binnen op een 
gegeven moment. Leen ontdekte een hele wereld op 
die radio en zat net zo lang te draaien totdat hij weer 
een andere zender had gevonden. 
 

In het laatste jaar van de LTS vroegen een paar jongens 
of hij als zanger bij hun bandje wilde komen. Er kwam 
heel wat fantasie en koopmanschap bij kijken, want ze 
hadden geen instrumenten. Onder andere door het 

ophalen van oude kranten konden er van de opbrengsten instrumenten zoals een drumstel 
worden gekocht. Leen was toen al heel serieus, reperteren was reperteren en als er iemand 
niet kwam opdagen dan betekende dat ruzie met hem. Ze noemden zichzelf de “Swallows”, 
maar toen bleek dat er al een band was die zo heette, veranderden zij hun naam in “The 
Jumping Dynamites”. Ze wonnen, met het 
vertolken van muziek van Cliff Richard en 
the Shadows, veel talentenjachten. De 
grootste held van Leen was toen al Elvis 
Presley, waarvan hij nu nog steeds een 
mooi geschilderd portret in zijn huiskamer 
heeft hangen. 
 

Begin jaren zestig volgde Leen een voortge-
zette opleiding tot monteur op de scheeps-
werf Boele Bolnes. Na enkele jaren hield 
het eerste bandje op te bestaan, twee jon-
gens moesten in militaire dienst. Leen ging 
toen verder als “freelance zanger”, wat 
hem niet zo goed beviel. Hij was breed geo-
riënteerd en kende veel liedjes en kon 
daardoor bijna alles meezingen wat er werd 
gespeeld. Leen kwam terecht bij de 
“Drifting Five”, een semi-professioneel or-
kest uit Dordrecht met twee blazers. De 
muzikale carrière van Leen kreeg hierdoor 
echt een positieve wending.     
            Lees verder op blz. 14 

Leen aan de werkbank, Foto: Aca-
demy Magazine 

Leen aan het werk bij Boele, Foto: Academy 
Magazine 



12 

 



13 

 



14 

 

Ondertussen moest hij als vakkundig monteur steeds vaker naar de haven om ter plekke 
werkzaamheden uit te voeren. Leen stond bekend als de jongen met de gespierde armen 
die als een aap in kranen klom om de problemen te verhelpen. Zijn werk leverde echter 
steeds meer problemen op met zijn muzikale carrière. Als hij op tijd weg moest van een 
optreden, omdat hij de volgende dag vroeg moest beginnen, dan werd er speciaal voor hem 
een taxi geregeld, een kostbare zaak in die tijd. 

Gelukkig kwam er een vacature vrij bij de onderhoudsdienst, vlakbij zijn huis, waardoor hij 
altijd beschikbaar was bij calamiteiten, maar op alle andere momenten, vrij was om te 
gaan. Ook muzikaal was dit een spannende tijd. Dankzij Imca Marina kon Leen zijn eerste , 
door John Woodhouse voor Phonogram geproduceerde, single opnemen. Zijn eerste plaatje 
“Louisa” bracht hij uit onder de naam Leen Huizer, het werd geen succes. Er volgde nog een 
Nederlandstalige plaat “Nina Nina Nina” onder de naam Len Hauser. Leen vond het eigenlijk 
maar niets, en na deze twee singletjes zei hij uiteindelijk nee tegen een derde. Dat hadden 
ze nog nooit meegemaakt bij de platenmaatschappij. Maar Leen hield voet bij stuk, het wa-
ren zijn nummers niet en hij hield van de Amerikaanse muziek, waarmee hij veel meer een 
klik had. 
 
Kort hierop mocht Leen de zangeres van de “Smash” vervangen. Zij hadden in hun repertoi-
re allemaal Amerikaanse hitnummers dus voelde hij zich helemaal thuis in de band. Ook dit 
zou echter niet lang duren. De band vertrok naar Zuid-Afrika en Leen, inmiddels getrouwd 
en vader van vier kinderen, wilde zijn gezin niet zo’n lange tijd achterlaten. 
 
De grote doorbraak kwam in 1975 als de ‘zingende kraanmachinist’ met zijn enorme stem-
bereik, werd ontdekt door Willem Duys. Leen was kraanmonteur, maar iedereen noemde  
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hem na deze introductie (tot op de dag van vandaag) 
‘kraanmachinist’. De bevriende gitarist Jan Mol die hem 
eerder had begeleid op een jazz-album, had liedjes laten 
horen aan Willem Duys. Op een zondagochtend hoorde 
Leen, Willem Duys in “Muziek Mozaïk” praten over een 
jongen uit Rotterdam, die hij de hemel in prees en verge-
leek met Frank Sinatra, Brook Benton en Nat King Cole. 
Twee weken later zagen zeven miljoen kijkers hem in 
“Voor de vuist weg” voor het eerst op televisie optreden 
en werd hij op slag letterlijk “wereldberoemd”. 
 

Lee’s, want vanaf dat moment werd het Lee Towers, 
versies van “You’ll never walk alone” en “It’s raining in 

my heart (van Wally Tax) stonden in 1976 wekenlang 
genoteerd in de Top 40. Hij leerde dankzij optredens 
met de Skymasters, het VARA dansorkest en het Me-
tropole Orkest werken met grote orkesten. De eigena-
resse van La Romantica aan de Witte de Withstraat in 
Rotterdam zocht met spoed een zanger. Als hij er, na 
enige aarzeling, langs gaat ziet hij op het podium aan 
het einde van een lange pijpenla een orkestje spelen. 
Voordat hij zijn echte afspraak had, stond hij toen al 
een tijdje zonder repetitie met de band te spelen. De 
volgende avond kon hij al beginnen. 
 

Op de werf vonden ze het waanzinnig wat er met ‘hun 
Leen’ gebeurde. Als hij een dag niet kon werken was 
dat niet zo erg. Al snel kon hij drie dagen niet. Leen had 
een gezin met inmiddels vier kinderen, dus kon niet zomaar zijn oude schoenen weggooien 
voordat hij nieuwe had, maar toen hij snel daarna een vaste aanstelling kreeg bij La Ro-
mantica, hakte hij de knoop door en verliet Boele. Uiteindelijk zou hij 2,5 jaar werken in la 
Romantica. 

 

De carrière van Leen ging als een raket. In 
1984 stond hij als eerste Nederlandse ar-
tiest in een uitverkocht Ahoy, een kunstje 
wat hij uiteindelijk nog 50 keer wist te her-
halen en wat uitgroeide tot een traditie. In 
1995 zat hij 20 jaar in het vak en had hij 
inmiddels 45 spektakelshows in Ahoy op 
zijn naam staan. In 1997 na een periode van 
veel verdriet en persoonlijke ellende, stelde 
zijn dochter Claudia, die tevens als zijn se-
cretaresse voor hem werkte, voor om in 
2000 een speciale serie van vijf Gala of the  

Willem Duys, Foto via AD.nl 

Lee in de jaren ’70, Foto: 3FM.nl 

Gala of the Year in Ahoy, Foto: Academy Maga-
zine 
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Year-shows te geven. In dat jaar zat Leen met twee lustra - 10 jaar in Ahoy en 25 jaar in het 
vak - en wilde hij hiermee 50 Gala’s in Ahoy volmaken. 

 
In 2002 stond Leen met tien Harbour 
Lights-concerten in het Nieuwe Luxor 
Theater ter gelegenheid van het feit 
dat de Rotterdamse haven al 40 jaar 
de grootste ter wereld was. De direc-
tie van het Havenbedrijf benoemde 
hem, als dank voor zijn inzet en pro-
motie-werk, tot ambassadeur van de 
Rotterdamse haven. 
 
In 2011 keerde Leen, ter gelegenheid 
van zijn 35-jarige jubileum, nog één-
maal terug in Ahoy met de super-

show “One Night Only”, waarin mr. 
Pieter van Vollenhoven hem een Oeu-

vre Award overhandigde. In 1990 ontving hij al de Erasmusspeld , in 1998 de Paul Nijghpen-
ning en in 2000 de Wolfert van Borselenpenning, alle onderscheidingen van de stad Rotter-
dam, wat wel aangeeft hoezeer Leen door ’zijn’ grote liefde Rotterdam wordt en werd ge-
waardeerd. In 1994 werd Leen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau; het lintje 
verdiende hij op grond van zijn uitstekende zingende ondernemerschap en zijn niet aflatende 
bemoeienissen op charitatief gebied, zoals bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds. 
 
Leen woont nu samen met zijn vrouw Laura in Scheveningen. 
 
Bronnen: 
 

 “Hollands Glorie”, artikel in 
de Volkskrant van 9 de-
cember 1995 door Nicole 
Baardman 

 “The Story of my Life - 
Believe in your Dream - Lee 
Towers”, interview in het 
Academy magazine voor-
jaar 2014 

 “Lee Towers, The Voice of 
Rotterdam”, documentaire 
van Hans Heijnen (2013) 

 Genealogisch onderzoek 
Stichting Streekarchief 
Eiland IJsselmonde. 

 Informatie vanuit de Familie Stichting Huyser, met vriendelijke dank. 

Leen wordt onderscheiden door Win van Sluis van het 
Havenbedrijf, Foto: Academy Magazine 

Lee Towers in de Kuip, Foto: Regio Rijnmond Voetbal 



17 

 

De boekjes van Harry Aardoom 
 
Al geruime tijd vindt u in onze nieuwsbrief de Verhalen uit de Hooge Vierschaar van Zuid Hol-
land. Dit zijn “bijzondere” verhalen verzameld en getranscribeerd uit de oude rechterlijke 
archieven door Harry Aardoom. 
 
Deze verhalen komen uit twee boekjes die Harry inmiddels heeft uitgebracht, “Gewone men-
sen in vroeger tijd” (2014) en “Justitieklanten in vroeger tijd” (2015). Uiteraard hebben de 
verhalen die wij publiceren allemaal betrekking op (het eiland) IJsselmonde. De boekjes be-
vatten echter veel meer verhalen, ook van buiten het eiland. 
 
De boekjes zijn verkrijgbaar bij het Streekarchief en kosten € 14,95 per stuk (exclusief ver-
zendkosten). U kunt de boekjes bestellen door een email te sturen aan het Streekarchief (zie 
colofon op de achterzijde)  met vermelding van uw adresgegevens, welk deel u wilt ontvan-
gen en hoeveel exemplaren. U krijgt vervolgens een antwoordmail van ons met het verschul-
digde bedrag (inclusief verzendkosten) en de verdere betaalgegevens. Zodra wij het verschul-
digde bedrag hebben ontvangen, wordt uw bestelling verzonden.  
 
De boekjes worden door ons in consignatie verkocht. Dit wil zeggen dat u met de aanschaf 
van de boekjes ook het Streekarchief ondersteunt, een gedeelte van de verkoopsom komt 
namelijk ten goede aan het Streekarchief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor hen die niet in het bezit zijn van email kan er ook telefonisch worden besteld. De contactgegevens 
van het Streekarchief staan vermeld op de achterzijde in het colofon. Hierin staat ook ons rekeningnum-
mer vermeld.   

 



18 

 

Verhalen uit de Hoge Vierschaar: Verliefd 
 
door Harry Aardoom 

 
Op 7 augustus 1767 stonden in Dordrecht voor de Hoge Vierschaar van Zuid-Holland terecht 
Jan van Dijk, 50 jaar oud, en Cornelia van Hal, 28 jaar oud, beiden geboren en wonende in 
Oost IJsselmonde.    
 
Het gebeurde in Oost IJsselmonde. Jan van Dijk was sinds twaalf jaar netjes getrouwd, en 
het echtpaar had één kind. De naam van zijn vrouw werd niet vermeld in de akte.  
Vier jaar tevoren, dus in 1763, kwam Cornelia van Hal in het gezin als dienstbode. Jan werd 
verliefd op de dienstbode, en, dat kon niet uitblijven, in 1764 kwam het product van hun 
relatie ter wereld. Het kindje werd uitbesteed bij iemand in Rotterdam, waar het na drie 
maanden overleed. Recent, op 16 mei 1767, beviel Cornelia weer van een kindje. Dat was 
kennelijk de druppel die de emmer deed overlopen. De zaak werd aanhangig gemaakt bij de 
Hoge Vierschaar.  
 
De Hoge Vierschaar veroordeelde hen beiden voor overspel. Jan betaalde achthonderd gul-
den boete (destijds een enorm bedrag, daar kocht je een huis voor), en hij werd voor vijftig 
jaar verbannen uit het gebied van de Hoge Vierschaar. Cornelia moest twee weken door-
brengen in een cel op het raadhuis in Dordrecht, op water en brood.  
Voor een verliefdheid moest je destijds wat over hebben.  
 

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 75, dd. 7 Augustus 
1767 (Bladzijdennummering ontbreekt).  

 
 

Beeld uit de vrouwengevangenis te Gouda 
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Genealogische informatie: 
 
Jan van Dijk gaat als jongeman van Oost-IJsselmonde, op 7-11-1755 in ondertrouw met Arij-
aantje Teunisdr. Gouw. De precieze afkomst van Jan van Dijk is helaas onbekend gebleven. 
Arijaantje werd te Ridderkerk geboren als dochter van Thonis SIjmonsz. Gouw en Lijnjte 
Wouterse. Leeuwenburgh. Haar doop is echter niet terug te vinden in de doopboeken van 
Ridderkerk. Ten tijde van het huwelijk met Jan was zij weduwe van Lodewijck Pietersz. Gel-
derblom (1700-1754), zoon van Pieter Lodewijcksz. Gelderblom en Jaapje Jacobs, met wie zij 
op 12-5-1738 te IJsselmonde in het huwelijk was getreden. Uit het huwelijk met Lodewijck 
werden vier kinderen geboren: Jaapje (1742), Lijnjte (1744), Pieter (1748) en Teunis (1753). 
Uit het huwelijk met Jan van Dijk zijn geen kinderen bekend. 
 

Cornelia werd op 23-4-1739 te IJsselmonde gedoopt (get: Pieternella van Hal), als dochter 
van Arij Jacobsz. van Hal en Ariaantje Andriesse. de Seeuw. Cornelia was woonachtig te Oost
-IJsselmonde. 
 

In het Gereformeerde Doopboek van Rotterdam, in het gedeelte “onechte kinderen” is de 
doop van Cornelia’s eerste “onechte” kind Arijaantje te vinden op 28-8-1764, met als notitie 
“in de Knollemanssteeg”.   
 

Het tweede “onechte” kind van Cornelia, Janna, en directe aanleiding tot de zaak voor de 
Hooge Vierschaar, werd op 16-5-1767 geboren te IJsselmonde. Bij de doop op 28-6-1767 
was de vader “volgens opgaaf van den moeder een getrouwd man” (zie afbeelding onder). 
 

Arijaantje Gouw werd op 31-10-1767 te IJsselmonde begraven. Zij kon de verbanning en het 
overspel van haar man waarschijnlijk niet langer verdragen en stierf  kort na of tijdens het 
het proces. 
 

Cornelia huwde uiteindelijk op 19-5-1771 te IJsselmonde (ondertr. Ald. 24-8-1770) met Wil-
lem Berentsz. Buzink, wonende te Oost-IJsselmonde, ged.  Aalten 21-5-1747, zoon van Be-
rent Buzink en Geeske Abrahamsdr. Uit het huwelijk tussen Cornelia en Willem worden 8 
kinderen geboren: Geertruij (1771), Adriana (1772), Arij (1773), Jan (1775), Barent (1776, 
vroeg overleden), Barent (1778), Hermijntje (1782) en een doodgeboren kindje (1784). Wil-
lem overlijdt op 10-7-1817 te IJsselmonde. Cornelia bereikt de respectabele leeftijd van 80 
jaar en overlijdt op 11-4-
1820 te IJsselmonde.  
 

Hoe het Jan van Dijk 
verder is vergaan tijdens 
zijn 50 jarige verbanning 
is verder onbekend ge-
bleven... 
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BIBLIOTHEEK EN GENEALOGIËN OP ORDE 
 
door Anneke Lems en Nico Verweij 

 
Weken zijn ze er aan bezig geweest, de 
vrijwilligers Anneke en Nico en eindelijk 
konden zij vol trots het eindresultaat 
presenteren. De Bibliotheek op orde en 
alle losbladige genealogiën netjes in 
ordners voorzien van mooie labels. 
Hieronder stellen zij zich voor en vertel-
len er zelf iets over.  
 

“Wij zijn Anneke Lems en Nico Verweij 
en zijn iedere maandag op het Streekar-
chief aanwezig. Anneke is vrijdag ook op 
het Streekarchief en houdt zich vooral 
bezig met de juiste indeling van de kasten. Nico zorgt dat de gegevens van de kasten op de 
juiste manier in de Digitale Gegevensbank beschikbaar en doorzoekbaar zijn. 
 

We hebben de kasten zo ingevuld dat het allemaal op categorie is ingedeeld. Beginnend met 
de eerste, geheel rechtse, kast, dat is kast 1, daar staan alle uitgaven met genealogieën. In 
kast 2 staan alle (genummerde) ringbanden met genealogieën. In kast 3 staan nu alle boe-
ken die wat met het eiland IJsselmonde hebben te maken. Vervolgens staan in kast vier alle 
boeken en uitgaven die iets met de stad Rotterdam te maken hebben. Kast 5 is de kast met 
algemene werken, hier staat eigenlijk alles over diverse onderwerpen in heel Nederland. Ten-
slotte komen we dan bij kast 6 en 7 (naast het raam), daarin staan alle  verzamelingen die 
we hebben, zoals Gens Nostra, OV, De Nederlandsche Leeuw enz. Alle gegevens die in het 
magazijn stonden en betrekking hebben op het eiland IJsselmonde staan inmiddels in de be-
zoekersruimte.  

Verder zijn we nu nog druk bezig om de gegevens van de nieuwe indeling te verwerken in de 
digitale gegevensbank. Nadat alle gegevens zijn aangepast zal de nieuwe opzet ook in de 
digitale gegevensbank op de computers voor de bezoekers beschikbaar zijn.” 
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WATERSCHADE! 
 

door Peter den Hartog 
 

Medio juli zouden enkele vrijwilligers de eerste stappen 
zetten voor de reorganisatie van onze bibliotheek. Een van 
de dingen die moest gebeuren was het overbrengen van de 
diverse dozen met handgeschreven uitgewerkte akten met 
Oud Notarieel Archief en Oud Rechterlijk Archief naar de 
bezoekersruimte. 
 
Bij het pakken van de dozen in de opslagruimte werd ge-
constateerd dat de dozen vochtig waren. Hoe was dit mo-
gelijk! Dit verwacht je toch niet in een nieuw pand. Verder 
onderzoek leverde op dat de muur boven de stelling nat 
was en dat het water over diverse planken was gelopen. 
Ironisch genoeg waren de dozen met de boekjes “De 
Stormvloed van 1953” niet beschadigd. Het kan verkeren. 

 
Ondanks de directe maatregelen die werden getroffen en 
het vele werk in de afgelopen weken van Cor Menses om 
zoveel als mogelijk te “ontvochten” en de documenten van 
schimmel te ontdoen moet helaas geconstateerd worden 
dat diverse documenten en foto’s onherstelbaar zijn bescha-
digd. 
 
De goede samenwerking met het Stadsarchief heeft ervoor 
gezorgd dat eind oktober Ronald Grootveld (Stadsarchief) 
aanbood om een collega op bezoek te laten komen. Deze 
collega, senior medewerker depotbeheer Marco Voogd, 
heeft veel ervaring met het onderzoek naar vochtschade en 
schimmels bij documenten. Begin november is Marco Voogd 

op bezoek geweest om de schade op te nemen, 
advies te geven en monsters van de schimmel te 
nemen. Van deze schouw ontvangt het Streekar-
chief een rapport met adviezen. 
 
Tevens werden enkele suggesties gedaan over de 
opslag en het beheer van het archief. 
De beheerder van het gebouw heeft gezegd dat de 
oorzaak van de waterschade is verholpen maar 
eerlijk gezegd kijken we toch elke week even zorge-
lijk naar boven als we deur van de opslagruimte 
openen.  
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DONATIE 2016 
 

Aan het einde van het jaar willen wij u per nog toe te zenden brief weer verzoeken om uw 
donatie voor 2016 over te maken. Ook deze keer maken we geen gebruik van een vooraf 
ingevulde “acceptgirokaart”. De kosten van dit bewijs zijn aanzienlijk en wij hebben in het 
afgelopen jaar gelukkig mogen constateren dat het per brief verzoeken bij u geen belem-
mering is geweest om de donatie over te maken. 
 

Het uitbrengen (drukwerk en porti) van de nieuwsbrief kunnen wij nog volledig bekostigen 
dankzij de ontvangen donaties. Wij hebben veel positieve reacties ontvangen op de nieuwe 
verschijningsvorm, dus willen wij graag de huidige vorm, lay-out en omvang van de nieuws-
brief handhaven. 
 

Onze andere zeer beperkte inkomsten willen wij 
ook in 2016 gebruiken voor het verder digitaliseren 
van onze gegevens,  het via de vernieuwde website 
kunnen benaderen van deze gegevens, verrichten 
van historisch en genealogisch onderzoek, houden 
van exposities en het deelnemen aan verschillende 
andere activiteiten zoals het stamboomcafé en het 
geven van verschillende presentaties. 
 

Door uw dankbaar ontvangen donaties kunnen de radertjes van het Streekarchief ook in 
2016 blijven draaien. 

          Het Bestuur 

A D V E R T E N T I E 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK: 

Ad Flaridingun, Vlaardingen in de elfde eeuw 

Kees Nieuwenhuijsen en Tim de Ridder (ed.)  
Middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere gebeurtenissen. In 
1018 versloeg graaf Dirk III bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse kei-
zer Hendrik II en legde daarmee de grondslag van het latere Holland. De elfde eeuw 
was een turbulente periode voor Vlaardingen en het graafschap Holland.   

Ingelanden als uitbaters, Sociaal-economische studies naar Oud- en 

Nieuw-Reijerwaard, een polder op een Zuid-Hollands eiland  
B. Wouda 
Wat de polder Oud- en Nieuw-Reijerwaard vooral uniek maakt, is de hoeveelheid 
documentatie die is overgeleverd. Het polderarchief geeft een nagenoeg compleet 
beeld van de waterstaatkundige situatie en een verrassend inzicht in de lokale ge-
schiedenis vanaf de Late Middeleeuwen.  

Waalhaven, bevlogen verhalen 

F. Gredessen & K. Mallan 
Het boek bevat de verhalen van de mensen die de aanval van de Duitsers op vlieg-
park Waalhaven in Rotterdam op 10 mei 1940 hebben meegemaakt, als vlieger, 
luchtschutter of grondpersoneel bij de 3e JaVA of als burger. Stuk voor stuk zijn de 
persoonlijke verhalen uniek.  

Honderd jaar wonen in ‘t Ambacht 

A. Verhoeven 
Honderd jaar geleden nam een groepen werklieden het initiatief voor de bouw 
van ‘arbeiderswoningen’. Hoe het daarna ging met de bouw van goede en be-
taalbare woningen staat beschreven in het boekje 100 jaar wonen in ’t Ambacht.  

Knokploeg Rotterdam Zuid 1944-1945 

A. Oosthoek 
Het beschrijft op een indringende wijze de organisatie en de activiteiten van de knok-
ploeg: de overvallen op distributiekantoren, bevrijdingsacties van gevangenen, liqui-
daties van verraders en het tot zinken brengen van het schip de Westerdam, dat door 
de Duitse bezetter als blokkadeschip voor de Nieuwe Waterweg was bedoeld.  Een 
boeiend boek over een moedige en actieve verzetsgroep in de havenstad Rotterdam . 

Woelingen, Ridderkerkers, Revoluties en een behoudend dorp… 

R. de Kreek 
Het boek belicht hoe Ridderkerk omging met de Franse tijd, de industrialisatie, de 
Eerste Wereldoorlog (Belgische vluchtelingen) en de roerige jaren zestig. De auteur 
vertelt dit verhaal door de ogen van Ridderkerkers die echt hebben geleefd. Uitgave 
ter gelegenheid van het 50 jarige jubileum van de Stichting Oud Ridderkerk. 
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Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde 
 
Bezoekadres: Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam 
Postadres: Brittenoord 32, 3079 KB Rotterdam 
Website: www.streekarchiefijsselmonde.nl 
E-mail: info@streekarchiefijsselmonde.nl 
Telefoon: 06 - 253 933 99  (alleen tijdens openingstijden)       

 

    ANBI: De Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde is erkend als 

    (Cultureel) Algemeen Nut Beogende Instantie. Fiscaal nummer: 8160.43.541. 
 

Bestuur: 
Voorzitter:  G. (Gijs) den Hartog  
Secretaris:  A.P. (Peter) den Hartog  
Penningmeester: M. (Marcel) Verhoef 
 

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 Kerst-
sluiting (zie de website voor mededelingen omtrent de openingstijden en sluitingen) 
 
Rekeningnummer:  NL 21 INGB 0005515644 
Kamer van Koophandel: 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: 
Bij het OV Knooppunt Keizerswaard hebben tramlijn 2 en 23 en de buslijnen 70, 76 en 83 
hun halte. Aan de Groeninx van Zoelenlaan (halte Keizerswaard) stoppen buslijnen 90, 91, 
143, 144, 183 en 691.  
 

Losse nummers: 
Wilt u een exemplaar van deze nieuwsbrief nabestellen? Dat kan dan voor € 2,50 excl.  
verzendkosten 

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

