Tweede kwartaal 2019

www.streekarchiefvp.nl

NIEUWSBRIEF
Vroeg of laat zoek je in het Streekarchief

Jaarstukken
Bent u nieuwsgierig naar het
jaarverslag over 2018? Deze is
op de website terug te vinden
onder ‘Organisatie’. Daar vindt
u tevens de onlangs vastgestelde Gemeenschappelijke
Regeling, alsmede de rekening
over 2018 en de begroting
voor 2020.

Gesloten
Op Goede Vrijdag (19 april) is
het Streekarchief dicht en
vanwege Hemelvaart is het
Archief op donderdag 30 en
vrijdag 31 mei gesloten.

Team Streekarchief uitgebreid
Sinds 1 februari is het team uitgebreid met een nieuwe medewerker: Alexandre van den Berg
is aangesteld als Archiefinspecteur.
Taken
Naast het beheren en toegankelijk maken van de oude archieven, heeft het Streekarchief namelijk nog een taak: het controleren of gemeenten hun informatiehuishouding goed op orde
hebben. Vandaag de dag worden
immers de archieven van de toekomst gemaakt. Door er nu al
op toe te zien dat de stukken
goed beschreven worden, dat te
vernietigen documenten ook
daadwerkelijk binnen de wettelijke termijnen worden weggegooid en te adviseren hoe systemen beter ingericht kunnen
worden, scheelt dit veel werk in
de toekomst.

Team
Het team van het archief bestaat
daarmee nu uit zes medewerkers. Van links naar rechts: Bob
Benschop (adj.-streekarchivaris
en streekhistoricus), Alexandre
van den Berg (inspecteur), Eva
Lassing (studiezaalmedewerker
en historisch onderzoeker), Nick
Werring (archivist, inventarisator
en genealogisch medewerker),
Rianne Dreuning (administratief
medewerker) en Aart van der
Houwen (streekarchivaris, stadshistoricus van Brielle).
Bestuur
Het bestuur bestaat uit voorzitter Gregor Rensen (burgemeester van Brielle), plv. voorzitter
Foort van Oosten (burgemeester
van Nissewaard), en de leden
Peter de Jong (burgemeester
van Westvoorne) en Margriet
den Brok (wethouder Hellevoetsluis).
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Briels Museum
Onlangs presenteerde het
Historisch Museum Den
Briel een gloednieuwe website. Als u interesse heeft in
de stadsgeschiedenis van
Brielle of in de verhalen
over de Tachtigjarige Oorlog, moet u hier zeker een
kijkje nemen.
Er valt ook te zoeken door
de duizenden voorwerpen
uit de collectie van het museum, en er is informatie te
vinden over de diverse locaties: niet alleen het museum aan de Markt, maar ook
de Stenen Baak en het Visserijmuseum in Zwartewaal,
dat op 6 juli zijn deuren zal
openen.

Vanaf 16 juni organiseert
het museum de expositie

’De gebroeders De Witt Iconen van de Gouden
Eeuw’. Hierin zullen ook

stukken uit de collectie van
het Streekarchief te zien
zijn. Topstuk is de gouden
beker die Cornelis de Witt
ontving voor zijn aandeel in
de Tocht naar Chatham in
1667, die het Louvre uitleent. Het archief bezit hier
‘slechts’ een prent van.

Streekarchief in het Arsenaal?
Regelmatig verschijnen er berichten in de media over de mogelijke
verhuizing van het archief naar het Arsenaal. Hierover staat nog
niets vast, maar er zijn diverse redenen waarom er wordt uitgekeken
naar alternatieve huisvesting.
De belangrijkste oorzaak is het ruimtegebrek: momenteel herbergt
het Streekarchief de gemeentelijke archieven tot 1989 en voldoet
daarmee aan de Archiefwet. Die wet zal dit jaar echter worden aangepast: het overbrengingstermijn wordt van 20 jaar teruggebracht
naar 10 jaar. Dat betekent dat we in 2020 niet de archieven tot
1999, maar zelfs tot 2009 moeten overnemen. Dat betreft een dermate grote hoeveelheid waarvoor onvoldoende ruime beschikbaar is.
Er moet dus een investering worden gedaan in uitbreiding van de
huidige locatie of verhuizing naar elders. Hiervoor vindt op dit moment een onderzoek plaats, waarbij het Arsenaal één van de opties is
die meegenomen wordt. Het pand staat immers leeg en de gemeente
Brielle zoekt een geschikte bestemming voor dit historische pand.
Onderzoek moet uitwijzen of het gebouw voldoende ruimte biedt
voor een depotruimte voor zes strekkende kilometer archief. Naast
het Arsenaal wordt gekeken of wellicht ook andere panden in de regio in aanmerking komen, of dat juist een nieuw te bouwen pand uiteindelijk de voorkeur krijgt. Zodra hierover meer bekend is, brengen
we u op de hoogte. Of u leest de berichten in de media.
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Rijke Roomse
Archieven

Het halve stadsrecht van Heenvliet
Op 20 maart 1469 verleende Adriaan van Cruyningen als Heer van
Heenvliet, aan ‘mynen ondersaten
van heenvliet, mit desen mynen
brieve stederecht en sulke rechten
en vryheden als hiernae bescreven
staan’. In dit stadsrecht stond echter niets vermeld over de bouw van
muren of over rechtspraak, wat in
feite de kern van een zelfstandige

stad bepaalde. Waar het document
uit 1469 uitgebreid op ingaat, zijn
de marktrechten. Heenvliet mocht
elke zaterdag een weekmarkt houden en daarnaast een jaarmarkt organiseren, die maximaal acht dagen
duurde. In 1687 kreeg Heenvliet
bovendien toestemming om een
jaarlijkse paardenmarkt te houden,
die oorspronkelijk van de laatste
zaterdag van mei tot 1 juni duurde,
maar later op Tweede Pinksterdag
plaatsvond.
Er kwamen echter geen muren en
verdedigingswerken: het kasteel
(nu Ruïne Ravesteijn) en enkele
versterkte woonhuizen (Blicksteijn,
Blijesteijn en Leeuwesteijn) van de
heer moesten afdoende zijn. Op den
duur verwierf de stad wel de mogelijkheid om zelf recht te mogen
spreken, op de oever van de Maas
werd een galg opgericht om alle
passanten erop te wijzen dat misdadigers gestraft zouden worden.
Het verlenen van het Stederecht
door Adriaan van Cruyningen moest
overigens nog wel worden goedgekeurd door zijn leenheer. Dat was
de hertog van Bourgondië, Karel de
Stoute, die de akte op 19 mei 1469
bevestigde: het zit dan ook letterlijk
aan de akte van Van Cruyningen
vastgemaakt.

Tot 2010 was het eiland
verdeeld in twee roomskatholieke parochies: de
parochie van de H.H.
Martelaren van Gorcum
te Brielle en de parochie
van de H. Antonius van
Padua te Hellevoetsluis.
De archieven van beide
kerken werden in fases
naar het Streekarchief
overgebracht en zijn onlangs geïnventariseerd.
Beide archieven geven
inzicht in het parochieleven van de R.K. bevolking van Voorne-Putten
over de periode 16902010. De doop-, trouwen begraafregisters vormen de oudste stukken.
De voormalige statie
Brielle werd vanaf 1385
door pastoors bediend.
In 1831 werd de huidige
kerk aan de Nobelstraat
in gebruik genomen. De
statie werd in 1858 tot
parochie verheven. Hellevoetsluis was reeds in
1835 een zelfstandige
parochie met een eigen
kerkje aan de Oostkade
en in 1891 opende de
nieuwe kerk aan de Opzoomerlaan haar deuren. Van beide gebouwen zijn niet alleen de
tekeningen maar ook
facturen bewaard gebleven. Met het vertrek van
de Marine slonk het
aantal katholieken. Als
gevolg hiervan verloor
de parochie haar onafhankelijkheid en viel het
voortaan als vicariaat
onder Brielle. In 1959
werd dit teruggedraaid.
Nog 50 jaar bestonden
de twee parochies totdat
deze bijna 10 jaar geleden opgingen in de parochie H.H. Nicolaas
Pieck en Gezellen.
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Ken uw Stad
Het Streekarchief heeft dit
voorjaar in Hellevoetsluis de
cursus Ken uw Stad verzorgd. Zestien deelnemers
woonden de vier avonden bij
waarop de lokale historie de
revue passeerden. Lijkt het
u ook wel iets om in uw
plaats ook een dergelijke
kennismakingscursus te
kunnen volgen? Laat het ons
weten via
info@streekarchiefvp.nl
Bij voldoende interesse willen we dit met alle plezier
ook elders introduceren.

Vliegveld Oostvoorne
Het vliegveld bij Oostvoorne heeft
slechts tien jaar bestaan - officieel
van zaterdag 16 augustus 1930
tot zaterdag 25 februari 1939 maar leeft in naam nog altijd door
als het terrein waar in de winter
geschaatst kan worden. Het was
een speeltje voor de happy few –
met een kwartiertje vliegen was je
vanuit Rotterdam bij de golfbaan
in Oostvoorne – maar het bood de
inwoners van Voorne ook een
kans om hun eiland vanuit de
lucht te aanschouwen toen in de
zomer van 1936 de KLM rondvluchten verzorgde.

Luchtvarenden
In 1938 verscheen de 2e editie
van de ‘Gids voor Luchtvarenden’,
waarin niet alleen de regels voor
luchtvaart
waren
opgenomen,
maar ook plattegronden en informatie stond van alle vliegvelden in
Nederland: ook de omstandigheden van het Voornse Vliegveld
staan in dit mapje uitgebreid vermeld.
Het Streekarchief heeft een exemplaar kunnen bemachtigen om de
verdwenen historie van het tegenwoordige duinweitje voor de eeuwigheid te kunnen bewaren.

Bezoek deze zomer het
Kruithuis in Brielle, waar een
expositie over 40 jaar
Geuzenschip Prince Admirael
is te zien.

