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Na het overlijden van de vrouw 

van meester Wijmans in 2007 

kwamen twee leerlingenlijsten 

tevoorschijn uit 1944 en 1945. 

Dat vormde voor dochter Anna 

Wijmans aanleiding om nader 

onderzoek te verrichten naar de 

voorgeschiedenis van de ULO-

afdeling aan de School met den 

Bijbel te Brielle, waarvan de of-

ficiële oprichtingsdatum tot nu 

toe op 1 januari 1946 stond. 

 

School in oorlogstijd 

De start van de ULO-afdeling 

viel midden in oorlogstijd, wat   

indruiste tegen de ‘Stopzet-

tingsbesluit van nieuwe scho-

len’, dat in 1940 was ingesteld. 

Het oprichten van een school 

werd door de Wehrmacht onge-

wenst geacht, maar omdat een 

Bijzondere School door burgers 

werd opgericht, kon de NSB-

burgemeester W. van der Hoff 

de oprichting hooguit tegenwer-

ken. Op basis van de Onderwijs-

wet van 1920 kon de oprichting 

‘verborgen’ doorgaan. De twaalf 

leerlingen in de hoogste klas 

van het lager onderwijs konden 

zodoende direct doorstromen in 

het eerste leerjaar van de ULO.  

 

Herdenken en jubileum 

Op 1 maart 2018, precies 75 

jaar na de eigenlijk oprichting, 

vond op het Streekarchief een 

kleine bijeenkomst plaats om 

stil te staan bij het jubileum van 

de oprichting. Daarbij waren en-

kele leerlingen van het eerste 

uur aanwezig. Bovendien wer-

den de leerlingenlijsten en notu-

len van het schoolbestuur over-

handigd aan het Streekarchief, 

zodat deze unieke stukken op 

een zorgvuldige wijze bewaard 

worden voor de toekomst. 

Restauratie 
 

Losliggende boekbanden, ge-

scheurde tekeningen of aange-

vreten akten komen in aan-

merking om te worden geres-

taureerd. Onlangs werd deze 

instructietekening van een tor-

pedo (mijn) van het Brielse 

Korps Torpedisten hersteld. 

Overdracht archief Brielse ULO 
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Aanwinsten 
 

Het Streekarchief neemt 

regelmatig nieuw materiaal 

in ontvangst om aan de  

collectie toe te voegen.  

Zo zijn in het afgelopen 

kwartaal de archieven van 

de gemeenten Brielle en  

Westvoorne over de periode 

1980-1989 overgedragen. 

 

Van het Nationaal Archief 

kreeg het archief een  

rekening van de Heilige 

Geest (1635-36) en klad-

notulen van de magistraat 

(1699-1701) die thuishoren 

in het Brielse stadsarchief. 

 

Verder is het Streekarchief 

verrijkt met het archief van 

de Katholieke Parochie Hel-

levoetsluis, de Christelijk 

Gereformeerde Kerk van 

Spijkenisse en losse stuk-

ken, zoals een officiële 

feestgids van een zangcon-

cours dat op 26 augustus 

1909 in Oudenhoorn  

plaatsvond. Voor de uitslag 

kunt u online de Nieuwe 

Brielsche Courant van 29 

augustus 1909 raadplegen.   

Archieven brengen vondsten tot leven 
 

In het voorjaar van 2016 vonden in Brielle opgravingen plaats op 

twee locaties waar nieuwbouw was gepland. Hierbij legden archeolo-

gen de indrukwekkende funderingen bloot van het Sint Catharina-

klooster en het Cellebroedersklooster. De gemeente Brielle en Pro-

vincie Zuid-Holland begonnen het programma publieksbereik om aan 

deze bijzondere vondsten de nodige aandacht te besteden. Ook het 

Streekarchief werd betrokken in het onderzoek naar het verleden  

van de kloosters, waarvan de resultaten op vrijdag 16 maart werden 

gepresenteerd: vier 3D-reconstructies van kamers in de kloosters, en 

een publieksboekje.  

De archieven boden een schat aan gegevens over deze twee kloos-

ters, wat een waardevolle aanvulling vormde op het archeologisch 

onderzoek. Onder meer over de vroegste ontstaansgeschiedenis: het 

Sint Catharinaklooster begon in 1423 toen drie vrouwen een huis 

kochten en besloten om hier volgens de derde regel van Franciscus 

te gaan leven), maar ook over de periode waarin het gebouw in ge-

bruik was als Commandeurshof. Dankzij onder meer rekeningen voor 

het onderhoud van het gebouw is te achterhalen hoe het complex er 

ongeveer uit heeft gezien. 



Vernieuwde klimaatbeheersing in de depotruimte 

lezingen 
 

De medewerkers van 

het Streekarchief  

verzorgen regelmatig 

lezingen op locatie.  

 

Zo zullen er weer enkele 

interviews over lokale 

historische onderwerpen 

op Radio Rijnmond  

worden verzorgd. Deze 

items zijn terug te  

luisteren via de links op 

Facebook en de site 

www.rtvrijnmond.nl 

Op 15 april vindt de 

eerstvolgende  

uitzending plaats. 

 

Op woensdag 18 april 

verzorgt Aart van der 

Houwen een lezing  

tijdens een avond in de 

St. Catharijnekerk die is 

gewijd aan de zeeheld 

Philips van Almonde, 

wiens tombe in de kerk 

te vinden is.  

De cursus Ken uw Stad 

in de bibliotheek van 

Hellevoetsluis was in 

februari en maart een 

groot succes. Wellicht 

komt hier een vervolg 

van in andere plaatsen. 
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De ruim 3,5 strekkende kilometer 

erfgoed van Voorne-Putten ligt vei-

lig opgeborgen in een kluis die aan 

alle wettelijke voorschriften voldoet. 

Na bijna twintig jaar was de kli-

maatbeheersing echter aan vervan-

ging toe, zodat in februari hard is 

gewerkt om de nieuwe apparatuur 

in de kluisruimte aan te brengen. 

 

Niet te warm, niet te droog 

De beste temperatuur voor een pa-

pieren archief ligt tussen de 16 en 

18 graden, maar het is vooral be-

langrijk dat de temperatuur zo min 

mogelijk schommelt. Dat geldt ook 

voor de relatieve vochtigheid. Deze 

dient rond de 50% en 55% te lig-

gen: bij een te vochtig klimaat is er 

kans op schimmelvorming. Een te 

droge omgeving is ook ongunstig 

voor het materiaal: dan dreigt het 

papier te verkruimelen. Insecten 

zoals papiervisjes hebben minder 

kans op overleven in een goed ge-

conditioneerde kluisruimte. De nieu-

we installatie is dus een goede in-

vestering waardoor het erfgoed van 

de regio voorlopig weer op goede 

wijze wordt beheerd.  

 

Thuis bewaren 

Als u thuis een belangrijke collectie 

of archief bewaard, kunt u natuur-

lijk altijd overwegen die aan het 

Streekarchief te schenken. Als u er 

echter nog regelmatig gebruik van 

maakt of het een emotionele waar-

de bevat, raden we u aan om het te 

bewaren op een plek waar de tem-

peratuur zo min mogelijk schom-

melt, dus niet in de buurt van een 

verwarming of op een zolder waar 

in de zomer en winter de tempera-

tuur extreem verschilt. Let ook op 

de verpakking waarin uw boeken, 

foto’s en documenten in opgebor-

gen zijn. Zo kunt u het materiaal 

nog lange tijd goed bewaren! 

De nieuwe klimaatbevochtiger 



Nautische aanwijzingen voor de kust van Holland 

De kerk als baken 
 

Op de toren van de St. Ca-

tharijnekerk stond vanouds 

een opbouw die diende als 

lichtkoepel voor de kustver-

lichting. Na de verbouwing 

in 1759 was dit een 

‘achtkanten steenen koepel, 
aan de west– en zuidwest 

zijde met groote glasramen 
voorzien; terwijl tevens eene 
zware balustrade boven den 
omgang rond den Toren ge-
steld werd’. In 1850 werd 

het licht buiten dienst  

gesteld en de opstand bij de 

restauratie in 1895 gesloopt. 
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Middels aankoop verwierf het 

Streekarchief onlangs een frag-

ment uit een nautisch boek. Het 

betreft aanwijzingen voor de kust 

van Holland, waarop een serie 

vuurbakens en (kerk)torens is 

aangegeven, die voor schippers 

aanwijzingen vormden om de vei-

lige vaarroute te vinden.  

De tekening komt oorspronkelijk 

uit een boek van de uitgevers 

Mount & Page, die bekend zijn ge-

worden door de nautische kaarten 

die zij in de achttiende eeuw uit-

gaven. Het boek is gedateerd op 

omstreeks 1749. Het geeft een 

aanvulling op de reeds aanwezige 

bronnen over de zeevaart die in 

de collecties berusten.  

Het stenen baak bij Oostvoorne is 

algemeen bekend, maar ook op de 

Catharijnekerk in Brielle brandde 

’s nachts een vuur. Op het strand 

stond bovendien een houten ba-

ken. Een stuurman moest twee 

bakens in één lijn aanhouden om 

zijn weg te vinden door de veilige 

vaargeul naar de Maasmonding. 

De betonning en het loodswezen 

speelden daarbij ook een rol. 


