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Voorwoord 
 
Het Streekarchief is het gehele jaar elke werkdag geopend van 09:00 tot 15:00 
uur. 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 sinds 
enkele jaren 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. 
 
Zo zijn er al een aantal 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 afgelopen jaar stond ook nog in het teken van het inrichten van de nieuwe 
ruimten in het pand aan de Herenwaard, het opschonen van de collecties en het 
verbinding zoeken (op het gebied van de collectie transcripties van het 
Streekarchief) met collega verenigingen en stichtingen die eveneens onder de 
paraplu van de stichting RivD (Rotterdam is vele Dorpen) vallen. 
 
Hiernaast merken wij dat de verbindende rol die wij graag willen spelen in 
IJsselmonde, een steeds grotere vlucht neemt. Dit blijkt ook dit jaar weer uit de 
toename van het aantal particuliere schenkingen van bewoners van (het eiland) 
IJsselmonde en het feit dat naast andere maatschappelijk betrokken organisaties 
ook steeds meer bewoners ons weten te vinden. 
 
Namens het bestuur van de 
Stichting Streekarchief IJsselmonde, 
 
 
 
 
 
 
A.P. den Hartog 
secretaris 
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Secretarieel jaarverslag 2015. 
 
De onderwerpen in dit jaarverslag zijn weergaven uit de vastgestelde notulen, de 
Nieuwsbrieven en de mededelingen op de website over het jaar 2015. 
 
Januari 2015 
 

 Ook bij het begin van dit nieuwe jaar blijkt dat de financiële positie van het 
Streekarchief niet rooskleurig is.  
 

 Heel de maand januari was het Streekarchief met de expositie "Winter" in de 
publieksruimte van de Stadswinkel IJsselmonde aan de Herenwaard 
aanwezig. Naast foto's van wintertaferelen uit het verre en nabije verleden, is 
er ook een selectie uit de inventaris van de voormalige IJsclub Thialf uit 
IJsselmonde te bewonderen en de recent aan de collectie van het 
Streekarchief toegevoegde Arrenslee.  
 

 
 

 Eind 2014 nam de heer Marinus van der Want contact op met het 
Streekarchief met een wel heel bijzonder verhaal. De echtgenote van Marinus 
was in haar jeugd lid geweest van het kinderkoor Abbandono uit Hoogvliet. Zij 
bewaard daar dierbare herinneringen aan en had uit die periode een hele 
mooi verzameling van foto's, krantenartikelen en LP's. Helaas ging deze haar 
zo dierbare collectie enige jaren geleden verloren tijdens een woningbrand 
waarvan zij en Marinus slachtoffer waren. Marinus is vanaf die tijd met enige 
regelmaat op zoek naar LP's of CD's van het kinderkoor om te proberen nog 
iets van haar herinneringen terug te kunnen krijgen. Helaas bleken de LP's 
van Abbandono, lokaal uitgebracht, zeer moeilijk te verkrijgen en nagenoeg 
bleven deze dan ook onvindbaar. De herinrichting en vernieuwing van de 
website van het Streekarchief, waarmee ook grote delen van de inventarissen 
werden gepubliceerd, leverde na jaren eindelijk een positieve "hit" op voor 
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Marinus. De collectie geluidsdragers van het Streekarchief bleek een tweetal 
LP's van het kinderkoor Abbandono te bevatten. Contact was snel gelegd en 
het Streekarchief kon dankzij de inspanningen van vrijwilliger Nico Verwij, 
Marinus de door hem gezochte muziek aanbieden. Een mooie afsluiting van 
een lange zoektocht. 
 

   
 
 

Februari 2015 
 

 Ook dit jaar werd in februari weer de gebruikelijke aandacht besteed op 
website de en in het Streekarchief zelf, aan de watersnoodramp van 1953. Dit 
jaar was het alweer 62 jaar geleden. 
 

    
 

 Op donderdag 12 februari, mocht penningmeester Marcel Verhoef een mooie 
aanwinst voor het Streekarchief in ontvangst nemen. Donateur Ria Voogd 
had Marcel gebeld met de vraag of het Streekarchief interesse had in een 
oude Hoorngrammofoonspeler. Uiteraard is het Streekarchief naast foto's en 
documenten over de geschiedenis van IJsselmonde ook geïnteresseerd in 
gebruiksvoorwerpen uit het verleden, dus kon hier volmondig ja op worden 
geantwoord. Een afspraak was zo gemaakt en de grammofoonspeler is nu te 
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bewonderen in het Streekarchief aan de Herenwaard. Het bestuur heeft onze 
donateur Ria natuurlijk hartelijk bedankt voor deze mooie gift! 
 

 
 

 Begin februari is de sloop van het voormalige clubgebouw van de voetbalclub 
Tediro verricht. Zoals door de gebiedscommissie IJsselmonde (op voordracht 
van het Streekarchief) afgesproken met het cluster Stadsontwikkeling van de 
gemeente Rotterdam, zijn de stenen van de originele muren (afkomstig uit 
het puin van het bombardement van Rotterdam) bewaard gebleven en zullen 
zij, zoals beloofd door de gemeente, een bestemming krijgen in het nieuw te 
bouwen tribune/clubgebouw op de Sportcampus Rotterdam. In de loop van 
2016 zal die bouw pas een aanvang gaan nemen, dus wordt ons geduld nog 
even op de proef gesteld. Het Streekarchief zal de voortgang en het nakomen 
van de gemaakte afspraken blijven monitoren. 
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Maart 2015 
 

 Het Kwartaalbericht voorjaar 2016, de nieuwsbrief van het 
Streekarchief is uitgekomen. Hierin deel 1 van het verhaal 
over de Van Brienenoordbrug, die dit jaar 50 jaar bestaat. 
Voorts wordt er in deze editie aandacht besteed aan de 
museumboerderij te Zwijndrecht..  
 

 In samenwerking met de Stichting Insula Mundi is er in de publieksruimte van 
de Stadswinkel IJsselmonde een foto-tentoonstelling georganiseerd over 50 
jaar Van Brienenoordbrug. 
 

   
 

 Deze maand was er ook een miniexpositie van foto- en filmtoestellen in het 
Streekarchief. Gijs den Hartog heeft zijn verzameling fototoestellen en 
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filmapparaten tentoongesteld in de vitrinekast in het Streekarchief. Een 
boeiende doorkijk in de ontwikkeling van het fototoestel. 
 

      
 

 In maart bereikte ons ook het droevige nieuws dat 
vrijwilliger Paul Abdoel was overleden. Paul was al een 
tijd ernstig ziek, maar toch kwam dit nieuws 
onverwachts en als donderslag bij heldere hemel. We 
hebben Paul leren kennen als een fijn persoon en 
gedreven filmer. Sinds eind 2012 werkte het 
Streekarchief samen met Paul. Hij filmde o.a. ons 
jubileum, maakte interviews met oud-bestuursleden en 
vrijwilligers, maakte filmopnamen tijdens de opening 
van de nieuwe lokatie aan de Herenwaard en werkte 
hard aan een documentaire over de Museumboerderij te 
Zwijndrecht. Dit laatste project heeft hij helaas niet af kunnen maken. Wel 
werd "The Making Of..." eerder als een soort trailer uitgezonden op Open 
Rotterdam. Namens het bestuur zijn de nabestaanden van Paul, m.n. zijn 
vader en nicht Deborah, sterkte gewenst met het verlies.  
 

 Op 5 mei 2015 werd 70 jaar bevrijding gevierd. Ter 
gelegenheid van dit jubileumjaar heeft het Comité 4 en 5 
mei IJsselmonde gemeend hier extra aandacht aan te 
besteden. In samenwerking met het Streekarchief Eiland 
IJsselmonde en de Bibliotheek Rotterdam werd een 
tentoonstelling ingericht. De tentoonstelling ging over 
oorlog en bevrijding en Rotterdam in oorlogstijd. 
De tentoonstelling werd van 1 april tot 5 mei 2015 in de 
bibliotheek aan de Herenwaard 15 te Rotterdam 
gehouden. 
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Op dinsdagavond 31 maart 2015 werd de tentoonstelling 
officieel geopend door Simone van der Vlugt. Zij 
presenteerde op 31 maart a.s. haar nieuwe historische 
roman “De lege stad”, een ontroerend boek over een jonge 
vrouw en haar familie in het Rotterdam van de Tweede 
Wereldoorlog.  
 

April 2015 
 

 Gedurende de gehele maand april (tot aan 5 mei) werd de tentoonstelling 70 
jaar bevrijding georganiseerd in de Bibliotheek IJsselmonde. De 
tentoonstelling werd georganiseerd in samenwerking met het comité 4 en 5 
mei IJsselmonde en de Bibliotheek IJsselmonde. 
 

     
 

     
 

 In april werd een samenwerking aangegaan met de gebiedscommissie 
IJsselmonde. Het Streekarchief leverde een zogenaamde “raadplaat” die in 
de maandelijkse nieuwsbrief van de gebiedscommissie werd gepubliceerd. 
De winnaar van de raadplaat kreeg naast een presentje namens de 
gebiedscommissie ook een rondleiding in het Streekarchief. Op deze wijze 
probeerde het Streekarchief weer positief in het nieuws te komen en meer 
bekendheid te krijgen. De eerste winnaar is gelijk donateur geworden dus we 
kunnen stellen dat de opzet geslaagd was. 
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 In april verscheen in het maandblad Gens Nostra van de 
Nederlandse Genealogische Vereniging eindelijk de lang 
verwachtte en beloofde recensie van de DVD-uitgave Oud 
Notarieel Archief IJsselmonde 1661-1811. Het was een 
prachtige recensie geworden, die een kleine opleving in de 
verkoop van de DVD veroorzaakte. 
 
 

Mei 2015 
 

 Ook deze maand een bezoek van (wel twee) winnaars van de raadplaat uit 
de nieuwsbrief van de gebiedscommissie. 
 

    
 

 Kersverse donateur van het Streekarchief, Francisca Gielen, bleek ook de 
drijvende kracht achter de Ouderensoos IJsselmonde te zijn. Elke laatste 
zondag van de maand organiseerd de Ouderensoos een bijeenkomst in  
Speeltuin IJsselmonde voor de ouderen uit de wijk. Doordat zij met het 
Streekarchief in aanraking was gekomen via de raadplaat in de 
nieuwsbrief van de gebiedscommissie IJsselmonde (zij was de eerste 
winnares), kwam zij op het idee om samen met het Streekarchief "iets" te 
organiseren voor de Ouderensoos. Dit iets is uiteindelijk de presentatie 
"Stamboomonderzoek voor beginners" geworden. Na een warm welkom 
door mede-beheerder van de speeltuin IJsselmonde, Laurens, en 
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organisatrice Francisca Gielen, stroomde al snel de eerste 
belangstellenden binnen. Marcel Verhoef en Peter den Hartog van het 
Streekarchief die de presentatie verzorgden konden rekenen op een 
luisterend oor van de in grote getale opgekomen aanwezigen. Het was 
een hele leuke middag wat zeker nog een vervolg krijgt. 
 

    
 

Juni 2015 
 

 Op donderdag 18 juni was de aftrap van het Stamboomcafé in de bibliotheek 
IJsselmonde aan de Herenwaard. Peter den Hartog en Nico Verweij van het 
Streekarchief EIland IJsselmonde namen plaats in de bibliotheek teneinde 
mensen met allerhande genealogische vragen te woord te staan. Wilma van 
Beek van de Bibliotheek faciliteerde het geheel en nam de PR voor haar 
rekening. Met gebruikmaking van een internetverbinding en een mooie grote 
flatscreen TV van de bilbiotheek werden de mensen te woord gestaan en 
werden wat handige tips en truuks on the spot getoond en uitgelegd. Ondanks 
de twee uur die er voor waren uitgetrokken werd dit eerste Stamboomcafé 
goed bezocht en smaakt het zeker naar meer, aldus Nico, Peter en Wilma. 
 

    
 

 Het Kwartaalbericht zomer 2016, de nieuwsbrief van het Streekarchief is 
uitgekomen. Hierin deel 2 van het verhaal over de Van Brienenoordbrug, die 
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dit jaar 50 jaar bestaat. Er wordt in deze editie o.a. ook 
aandacht besteed aan de ontwerper van de brug, ir. 
Wijnand Jan van der Eb (inclusief genealogie). Verder de 
eerste van de serie bekende IJsselmondenaren, over 
bekende bewoners van het eiland IJsselmonde (inclusief 
een kwartierstaat). De aftrap was voor Anita Meijer.  
 

 Ook dit jaar was het Streekarchief aanwezig in de Adriaen 
Janszkerk tijdens de jaarlijkse paardenmarkt op de laatste 
woensdag van juni in Oud IJsselmonde. Wederom op uitnodiging van de 
bevriende Stichting Insula Mundi werd er weer een tafel bezet in de Adriaen 
Janszkerk, waar zij hun jaarlijkse fototentoonstelling organiseerden. Het 
thema van de fototentoonstelling van Insula Mundi was dit jaar o.a. 50 jaar 
Van Brienenoordbrug, met meer en andere foto's dan die te zien waren in de 
publiekruimte van de Stadswinkel IJsselmonde. 
 

 
 
 

Juli/Augustus 2015 
 

 In de zomervakantie was het Streekarchief van 11 juli tot en met 23 
augustus gesloten. 
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September 2015 
 

 Het Kwartaalbericht najaar 2016, de nieuwsbrief van het 
Streekarchief is uitgekomen. Hierin deel 2 van de bekende 
IJsselmondenaren, deze maal was dit Gerard Cox. Verder 
een leuk verhaal over een naar Australië geëmigreerde 
IJsselmondse familie Kranendonk. 
 

 
Oktober 2015 
 

 Er is bestuurlijk besloten om de website door een professionele webdesigner te 
laten “renoveren”. De keuze is gevallen op Henk Kuiper Webs uit Capelle aan 
den IJssel. Verschillende inleidende gesprekken hebben plaatsgevonden en de 
webdesigner gaat een aantal opzetjes maken waaruit dan een keuze kan 
worden gemaakt. 
 

November 2015 
 

 De website is offline gehaald om de webdesigner het nieuwe 
contentmanagementsysteem te laten installeren en fysiek met het ontwerp 
van de nieuwe website te beginnen. 
 

 Al geruime tijd leverde de heer Aardoom verhalen aan voor de nieuwsbrief. 
Met de heer Aardoom is een overeenkomst aangegaan om zijn boekjes in 
consignatie te verkopen. Initieel werd van elk boekje 10 exemplaren 
afgenomen. Het betreft de boekjes “Justitieklanten in vroeger tijd” en “gewone 
mensen in vroeger tijd”. Beide bevatten leuke, bizarre en bijzondere verhalen 
uit rechtszaken voor de Hoge Vierschaar van Zuid Holland. 
 

December 2015 
 

 Dit jaar kregen alle vrijwilligers een kerstpakket als dank voor 
hun inzet gedurende het gehele jaar. 
 

 Het Kwartaalbericht najaar 2016, de nieuwsbrief van het 
Streekarchief is uitgekomen. Als bekende IJsselmondenaar 
ditmaal Lee Towers verder steeds meer stukken van 
vrijwilligers en donateurs die hun weg naar ons kwartaalbericht 
vinden. 
 

 Gedurende de kerstvakantie was het Streekarchief gesloten 
van 19 december 2015 tot en met 3 januari 2016. 
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Bestuurssamenstelling 1 januari 2015: 
 

 Gijs den Hartog  (voorzitter) 

 Peter den Hartogik   (secretaris/vicevoorzitter) 

 Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken). 
 
Bestuurssamenstelling 31 december 2015. 
 

 Gijs den Hartog   (voorzitter) 

 Peter den Hartog   (secretaris/vicevoorzitter) 

 Marcel Verhoef   (penningmeester en PR-zaken). 
 
Vrijwilligers 2015 
 

 Theo Mulders 

 Nico Verweij 

 Anneke Lems 

 Cor Menses 

 Audrey Muller 

 Jan Kroonen 

 Jenny Nieuwstraten 

 Trees van Maanen 

 Paul Abdoel (†) 

 Wilma de Koning 
 
In 2015 hebben 2.043 personen het Streekarchief bezocht.  
 
Algemeen 
 
Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat het Streekarchief zich in- en extern 
buitengewoon heeft gepresenteerd. Veel activiteiten zijn ontplooid en waren 
succesvol. 
 


