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Was het een
Briellenaar?
In de dit jaar verschenen
historische roman Musch
wordt gesuggereerd dat de
hoofdpersoon in Brielle is
geboren. Dat hebben we
niet in onze collectie kunnen
verifiëren, waarna er contact
werd opgenomen met de
auteur Jean-Marc van Tol.

Aanwinsten voor Hellevoetsluis
Het maritieme verleden van Hellevoetsluis is verbeeld op talloze
prenten en schilderijen. De afgelopen maanden zijn daar enkele bijzondere exemplaren verworven
door de gemeente en het Streekarchief.
Aquatint
Ten eerste heeft het Streekarchief
de ets met aquatint ‘A Dutch
Fishing Boat with a View of Helvoit
Sluys (1807)’ aangekocht. Het is
vervaardigd door Clark & Humble
naar een tekening van D. Serres.
De prent heeft een afmeting van
26 x 41 cm en zal na te zijn gescand op de site van het Archief
getoond worden.

Schilderij
Daarnaast is het Streekarchief betrokken geweest bij de aankoop
van een schilderij van Chr. van
Dommelshuizen uit 1896, dat de
rede van Hellevoetsluis voorstelt,
met de vuurtoren en het oliehuisje
als duidelijke referentiepunten.
Het grote schip is de Nautilus, een
korvet die tussen 1886 en 1908
Hellevoetsluis als thuishaven had
en door de marine werd gebruikt
als opleidingsschip voor matrozen.
De gemeente zal dit schilderij
voorlopig in het gemeentehuis ophangen, en later beschikbaar stellen voor het nieuwe museum dat
in de nabije toekomst bij het
Droogdok gerealiseerd zal worden.

,,Dat ik ervoor gekozen heb
om Cornelis in Brielle
geboren te laten worden
heeft echter vooral mijn
voorkeur gehad, omdat het
een psychologische verklaring geeft voor zijn ijverzucht en ambitie: hij heeft
altijd het gevoel gehad dat
hij ervoor moest vechten om
'erbij' te horen. Zijn eenzaamheid en uitgesloten
worden spelen een rol in de
oorzaak van zijn karakter en
dit leek me een buitenkans
om hem al meteen bij zijn
geboorte een outsider te laten zijn.
Omdat het voor de meeste
lezers helemaal niet uitmaakt over Musch in Rotterdam of Brielle is geboren,
heb ik dus voor dat laatste
gekozen. Ikzelf denk trouwens dat hij werkelijk in
Brielle geboren is, maar er
dus niet is gedoopt.
Daarom is mijn boek ook
een roman en geen exacte
geschiedschrijving.’’

Vierde kwartaal 2018

www.streekarchiefvp.nl

NIEUWSBRIEF
Vroeg of laat zoek je in het Streekarchief

Een bezoeker haalt herinneringen op aan Nieuwesluis

Beeldbank op zwart
Het Streekarchief is met 20
andere archiefdiensten verwikkeld in een rechtszaak over
auteursrechten van foto’s. Het
betreft in ons geval een serie
van zeventig prentbriefkaarten
die het archief zonder toestemming online had staan.
Nadat de eiser in een eerste
zaak in het gelijk is gesteld,
volgt volgend jaar het hoger
beroep waarin de hoogte van
de schadevergoeding wordt
vastgesteld.
Het gevolg van deze zaak is
dat veel diensten een strikter
beleid gaan voeren rond het
tonen van foto’s. Op de site
van het Streekarchief zijn alle
foto’s voorzien van een watermerk en een deel wordt in het
geheel niet getoond. In de komende maanden zullen meer
foto’s offline worden gehaald.
Met pijn in het hart, want we
willen de beelden graag delen.

Druk bezochte Open Dag
Op zaterdag 6 oktober vond de
jaarlijkse open dag plaats. Veel
bezoekers wisten het Streekarchief weer te vinden om een
kijkje te nemen bij de exposities
op de studiezaal of om een bezoek te brengen aan het depot
tijdens een rondleiding.
Film en lezing
Er stonden nog meer activiteiten
op het programma. Ten eerste
was er de vertoning van de film
over Nieuwesluis. In de drie
kwartier durende documentaire
werd toegelicht waarom het
dorp moest wijken voor de uitbreiding van de Rotterdamse
haven en wat de gevolgen hiervan waren voor de bewoners.
Daarnaast werden de onlangs
online geplaatste rekeningen
van de Heilige Geest nader toegelicht. In een lezing kwamen
de bijzondere vondsten uit de

armenrekeningen aan bod, en
de mogelijkheden die de bron
voor historisch onderzoek biedt.
Onthulling
Voorzitter van het Streekarchief,
de Brielse burgemeester de heer
Rensen, sprak de aanwezigen
toe en benadrukte het belang
van het Streekarchief en de taken die het uitvoert om de lokale historie te beheren. Hij onthulde daarna een exemplaar
van een Heilige Geest Rekening
van Brielle die tot voor kort in
de Handschriftencollectie van
het Nationaal Archief berustte.
Na overdracht hiervan aan het
Streekarchief, kan deze weer
aan de Brielse collectie worden
toegevoegd. Zo is een afgedwaald archiefstuk uiteindelijk
weer ‘thuisgekomen’.
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Tachtigjarige oorlog in de St. Catharijnekerk
De Catharijnekerk vormde op zaterdag 29 september het decor voor
diverse activiteiten. Hans Goedkoop
hield een korte inleiding, waarna de
conservator Gijs van der Ham van
het Rijksmuseum een presentatie
gaf over de nieuwe expositie die dit
najaar te zien zal zijn. Nadat er diverse fragmenten van de opnamen
te zien waren geweest (die overigens niet allemaal in de serie zijn
gebruikt) voerde de 1-april vereniging een scene uit het spel op.

Zuidland
Onlangs verscheen het boek
’Verhalen & Foto’s uit de
stamboom van Zuidland’
van Arjen Buikstra.
Via genealogisch onderzoek
naar de vroegere inwoners
van het dorp heeft hij heel
veel bijzondere verhalen
boven water gekregen.
Het boek beschrijft diverse
onvergetelijke en vergeten
Zuidlanders (Slandenaars)
van vroeger. Bijvoorbeeld
Cornelis van Deventer, het
Slandse jongetje dat het
schopte van scheepsjongen
tot kapitein van de V.O.C.
Het verhaal van Jan Zoeteman is ook boeiend: hij
emigreerde naar Canada
maar werd in een cowboyachtig duel vermoord.
Anthonie (Toon)
Kraaijenbrink groeide op in
Zuidland en kreeg de bijnaam “de schrik van de
Zuidhollandse eilanden”. Hij
zat regelmatig in de gevangenis voor diefstallen en
werd van meerdere moorden verdacht, onder andere
in Hekelingen en Berkel en
Rodenrijs.

De Heilige Geest Armen online doorzoekbaar
In bijna tien jaar tijd heeft mw. Auwerda vrijwel alle boeken van de
Heilige Geest getranscribeerd. Dit monnikenwerk heeft bijna 4500
pagina’s tekst opgeleverd over de armenzorg op Voorne-Putten tussen pakweg 1500 en 1811. Deze bron valt sinds kort op de site te
doorzoeken.
Inhoud
De rekeningen blijken een rijke bron van informatie. De rekeningen
verantwoorden de inkomsten van verpachte landerijen, waardoor we
de namen van talloze boeren en arbeiders weten. En er zijn ook veel
nieuwe veldnamen van percelen land en huizen bekend geworden.
In de uitgaven staan niet louter de uitgaven voor ‘hemden voor schamele vrouwen’, maar ook veel betalingen aan lokale ambachtslieden
die goederen en diensten leverden aan de armen. De bron geeft een
kijkje in de samenleving van weleer en licht een tipje van de sluier
op hoe het dagelijks leven van weleer eruit zag. Het is een bron die
geschikt is om ontwikkelingen op te merken, zoals de opkomst van
aardappelen als volksvoedsel en katoen als nieuwe stof waarvan kleding wordt gemaakt. En historische gebeurtenissen, variërend van
watersnood, kerkbouw, crises, epidemieën en oorlog.
Doorzoek gerust eens een keertje deze bron om te zien welke bijdrage het aan uw onderzoek kan leveren.

Momenteel wordt door de NPO een
serie uitgezonden over de 80-jarige
Oorlog. Hans Goedkoop presenteert
de vele verhalen die over deze periode te vertellen zijn. In de tweede
uitzending stond de inname van
Brielle centraal. Dat vormde de aanleiding voor de NPO om in Brielle
een publieksdag te organiseren.

Streekarchief
Het Streekarchief was gevraagd een
bijdrage te leveren in de vorm van
een expositie. Er is daarvoor een
selectie gemaakt uit de prentencollectie van VerHuell, die op panelen
werden gepresenteerd met archiefdozen als passe-partout. In twee
vitrines lagen oude documenten uit
de periode: een brief van de Engelse koningin Elisabeth, een rekening
uit 1572 waarin werd gerept over
een huisje dat ‘bij tijden vanden
grave vander Marck affgebrant es’
en een inschrijving van Coppelstock
die geld leende voor het ontzet van
de stad Gent in 1583-84.

Het boek is rijk geïllustreerd
met tientallen (portret-)
foto’s en telt 184 pagina’s.
De prijs is € 19,95 en het
boek is ook te koop op het
Streekarchief.
De Heilige Geest van Biert bezat onder meer perceel no. 97, die ze jaarlijks verpachtte. De opbrengst was bestemd voor het onderhoud van de armen.

Streekarchivaris Aart van der Houwen in gesprek met Hans Goedkoop.

Vierpolders
Begin dit jaar is het
boek ‘Vierpolders, het
dorp rond de jaren 60’
verschenen. Het onderzoek dat Frans Lugtenburg verrichtte naar de
middenstand in het dorp
leidde tot een uitgebreid
verhaal over het dorpsbestuur, het onderwijs,
feesten, verenigingen,
jeugd– en dorpsactiviteiten.
Het boek is rijk geïllustreerd en staat vol met
anekdotes over het dorp
van weleer. Vierpolders
was in de jaren zestig
veel meer dan nu een
samenleving waarin arbeid en een zelfvoorzienend bestaan centraal
stonden. Auto’s en televisies waren luxegoederen, net als gas, stromend water en riolering.
Maar ondanks de kleine
omvang van het dorp
floreerde het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk. Er waren
meer dan twintig middenstanders actief die
allemaal een goede boterham probeerden te
verdienen. Het boek
gaat onder meer in op
de veranderingen die
het dorp onderging en
staat vol verhalen van
oude dorpsbewoners.

