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Burgemeester Rensen verwelkomde de aanwezigen

Cursus Ken uw Stad
Hellevoetsluis
Na een succesvolle eerste
editie in 2018 wordt ook dit
voorjaar weer de cursus Ken
Uw Stad georganiseerd in het
Cultuurhuis Hellevoetsluis.
In vier avonden wordt een reis
gemaakt langs de rijke historie
van de vestingstad.
Leer over het ontstaan van de
haven en de bouw van de
vesting. Ook de marine, de
beide wereldoorlogen en de
wederopbouw komen aan bod.
De cursus wordt afgesloten
met een rondleiding.
Woensdag 6 en 20 februari en
6 en 20 maart van 19:30 tot
21:00. Afsluitende excursie op
zaterdag 30 maart. Kosten
bedragen € 65,-. Boeken kan
via de balie in het cultuurhuis
of: www.bzhd.nl/cursussen

Publicatie Indië en Koreagangers
In 2006 mocht het Streekarchief
een bijzondere collectie in ontvangst nemen: het archief van
de Brielse familie Mol. De dozen
bevatten brieven en foto’s van
Willem Mol, die hij tijdens zijn
uitzending als militair naar huis
verstuurde. Het ging om negen
brieven uit Indonesië en 31 uit
Korea. Een kleine, maar unieke
collectie egodocumenten.
Wim Mol sneuvelde in Korea:
zijn naam staat vermeld op een
monument op de oude begraafplaats langs de G.J. van den
Boogerdweg, samen met die
van twee andere jongemannen
uit Brielle die ver van huis omkwamen in de strijd: Joop Zwart
in Korea en Henny Troost in Indonesië.
Onderzoek
Gerda Arkenbout en Meta Snij-

ders hebben uitgebreid onderzoek verricht naar de lotgevallen
van deze drie Briellenaren, die
er elk voor kozen om het vaderland ver van eigen huis te dienen, waarbij ze het zwaarste
offer brachten dat iemand voor
het eigen land kan brengen.
Aan de hand van de brieven en
gesprekken met familieleden is
het gelukt om een reconstructie
te maken van de gebeurtenissen
in Korea en Indonesië, wat heeft
geresulteerd in de publicatie
‘Beste Ouders’. Op 4 december
werd het in het stadhuis van
Brielle gepresenteerd, waarbij
de Ambassade van Korea was
vertegenwoordigd.
Het Streekarchief is zeer verheugd dat collecties op deze
manier een bijdrage kunnen leveren om levensverhalen weer
in herinnering te brengen.
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Geuzenboek
Als afsluiting van het jaar
waarin herdacht werd dat
de Tachtigjarige Oorlog 450
jaar geleden begon, heeft
het Historisch Museum Den
Briel het boek uitgegeven:
“De verhoren van
Briellenaar Jan Blois van
Treslong, de broers
Bronckhorst van Batenburg
en zestien andere geuzen.”
In het ‘wonderjaar’ 1566
trok een geest van vrijheid
en burgerlijke ongehoorzaamheid door de Nederlanden. Het verzet tegen de
Spaanse onderdrukking en
de vervolging van de nieuwe geloofsovertuiging was
groot en mondde uit in de
Beeldenstorm. Nog geen
jaar later sloeg de Spaanse
overheerser keihard terug.
Het zou het begin worden
van de Tachtigjarige Oorlog.
Dit boek belicht de negentien slachtoffers van deze
onderdrukking, waaronder
Briellenaar Jan Blois van
Treslong en de broers Bronckhorst van Batenburg. Zij
werden gevangen genomen
en ondervraagd over hun
aandeel in de onlusten. Het
verslag van hun verhoor
wordt in het boek voor het
eerst volledig gepubliceerd.
Het verhaal van de gevangenen biedt een fascinerende kijk op de revolutionaire
gebeurtenissen van toen.

Nieuwe publicatie in de maak
Momenteel werkt het Streekarchief aan een nieuwe publicatie, waarin
de ontwikkeling van het na-oorlogse Voorne-Putten rijk geïllustreerd
in beeld wordt gebracht. Naar verwachting zal dit boek deze zomer
bij uitgeverij WBooks verschijnen.
Rugtekst
Het overwegend agrarische Voorne-Putten onderging na 1945 een
ingrijpende metamorfose. Het weidse inzicht boven de uitgestrekte
polders kreeg een totaal ander aanzien toen de fabrieksschoorstenen, hoogspanningsmasten, woonwijken en flatgebouwen verrezen.
De bewoners hadden weinig grip op alle veranderingen die de oprukkende havens en aanleg van de Haringvlietdam met zich meebrachten. De locaties van nieuwbouw en de uitbreidingen op het gebied
van infrastructuur werden gedicteerd door planologische diensten.
Toch probeerde het eiland zijn eigen stempel te drukken: Brielle liet
tal van historische panden restaureren terwijl Spijkenisse zich niet
langer door het verleden wenste te laten leiden en de dorpskern grotendeels sloopte. Hellevoetsluis poogde nieuwe industrieën aan zich
te binden om de leegstaande marine-complexen te laten herleven en
Rockanje en Oostvoorne ontpopten zich als uiterst populaire badplaatsen.
In Van weilanden naar woonwijken. Voorne-Putten 1945-1975 wordt
de roerige geschiedenis van Voorne-Putten in de periode 1945-1975
gepresenteerd. Aan de hand van foto’s uit de collectie van het
Streekarchief en andere instellingen wordt in beeld gebracht hoe de
samenleving te maken kreeg met de gevolgen van de Deltawerken,
de uitdijende haven de ruilverkaveling. Al bladerend verandert de
vroegere samenleving in de dynamische, moderne maatschappij die
vandaag de dag herkenbaar is.
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Pentekeningen van de vesting van Hellevoetsluis

Stilstaan bij einde
Eerste Wereldoorlog

Eind jaren ‘70 vervaardigde kunstenaar Martien Vissers uit Eindhoven
een serie van zes pentekeningen
van diverse plekken in de vesting
van Hellevoetsluis, die vervolgens
als prentbriefkaart zijn uitgegeven.
De kunstenaar heeft onlangs de
serie originele èn gedrukte kaarten
overgedragen aan het Streekar-

chief, zodat deze voor het nageslacht bewaard blijven. Naast het
Barbiertje en het Landshuis bestaat
de reeks uit afbeeldingen van de
Kerkstraat, het terras op het Baantje, het uitzicht vanaf de brug op
de haven richting de vuurtoren, en
de Molenstraat. Binnenkort zijn deze te bekijken op de site.

Op 11 november om
11:00 was het precies
100 jaar geleden dat de
wapenstilstand werd gesloten: daarmee kwam
een einde aan de allesvernietigende oorlog die
tussen 1914 en 1918
een groot deel van Europa in zijn greep had
gehouden.
Nederland was neutraal,
maar om schending van
de grenzen te voorkomen, waren de strijdkrachten gemobiliseerd.
Ook de vestingsteden
Brielle en Hellevoetsluis
waren in deze periode in
staat van verdediging.
Om te voorkomen dat
de duizenden militairen
zich op Voorne zouden
vervelen, werden er tal
van activiteiten georganiseerd. De militairen
richtten diverse muziek–
en sportverenigingen
op. Het is daarom geen
toeval dat diverse clubs
deze periode hun eeuwfeest vieren, zoals OVV,
toneelclub St. Leonardus
en de Hellevoetse
Voetbalvereniging.
Op zondag 11 november
hield medewerker Bob
Benschop op 11:00 ‘s
ochtends bij Stichting
Verdedigingswerken een
lezing over WO1 in deze
regio. Het boek
‘Kanongebulder in de
Verte’ over dit onderwerp is nog steeds op
het Streekarchief te verkrijgen.
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Aanwinst

Cursusaanbod

In het najaar hebben tien cursisten vijf avonden lang een duik
genomen in de wereld van genealogisch onderzoek. Onder leiding
van Nick Werring maakten ze kennis met de bronnen en werden ze
gewaarschuwd voor de vele valkuilen waar een onderzoeker
tegenaan kan lopen. De reacties waren erg enthousiast en het
Streekarchief wil ook komend najaar weer één of meerdere
cursussen aanbieden.
Daarom horen we graag waar uw voorkeur naar uit gaat. Is er behoefte aan een herhaling van de cursus genealogie of een verdiepingscursus voor gevorderden? Zou u graag een cursus paleografie
willen volgen om oude handschriften te kunnen lezen? Of wilt u net
als in Hellevoetsluis een cursus ‘Ken uw Stad’? Laat het ons weten,
zodat we de belangstelling kunnen inventariseren en naar behoefte
cursussen verzorgen. Geef uw reactie via info@streekarchiefvp.nl

Uiteraard worden veilingen,
rommelmarkten en beurzen
in de gaten gehouden voor
bijzondere werken die het
Streekarchief kan aankopen
om de collectie van VoornePutten uit te breiden.
Via een tip kwamen we op
het spoor van een tot dusver
onbekend affiche, dat
betrekking heeft op de
herdenking van 1 april 1872.
Het wit-rood-witte wapen
van Brielle staat prominent
afgebeeld, boven de leeuw
die de ketting van het
Spaanse juk doormidden
breekt. Ook de kreet ‘Begin
van Neerlands Vrijheid’ past
in de traditie van nationale
trots dat de herdenking van
1872 kenmerkte.
Het affiche (van 50x67 cm)
bleek vanwege het dunne
papier erg kwetsbaar, maar
het Streekarchief is overgegaan tot aankoop, zodat het
document nu veilig in het
depot bewaard wordt.
Met de aanstaande viering
van de inname van Brielle,
dat in 2022 alweer 450 jaar
geleden plaatsvond, zal deze
bijzondere poster vast en
zeker getoond worden in
een expositie. De afbeelding
zal in ieder geval binnenkort
in hoge resolutie in de online
catalogus te raadplegen zijn.

